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บทสรุปผู้บริหาร 

 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถ
เข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กร 
มีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท  คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ ในตัวของแต่ละบุคคล เกิดจาก
ประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่างๆ 
เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก พัฒนาและแบ่งปันกันได้ เป็น
ความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ 
บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 

2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)  เป็นความรู้ที่ที่ เป็นเหตุเป็นผล ผ่านการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์จนเป็นหลักทั่วไป ไม่ขึ้นอยู่กับบริบทใดโดยเฉพาะสามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้  โดยผ่านวิธี
ต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี หนังสือ คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบ
รูปธรรม 

ส าหรับความรู้ในองค์กรหรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรขององค์กร หากไม่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
ความรู้นั้นก็จะไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้อย่างที่ควรจะเป็น ยกตัวอย่างเช่น เมื่อบุคลากร 
สายวิชาการหรือสายสนับสนุนเป็นผู้เชี่ยวชาญในงานการสอน วิจัย งานประกันคุณภาพการศึกษาหรืออ่ืนๆ 
เป็นอย่างดี แต่วันหนึ่งได้ลาออกหรือปลดเกษียณไป องค์กรจะท าอย่างไรจึงจะสามารถน าความรู้ที่มีอยู่ในตัว
บุคคลนั้นออกมาถ่ายทอดให้แก่บุคลากรใหม่ๆ ที่มารับหน้าที่แทน เพ่ือสามารถสานต่องานในต าแหน่งนั้นได้
อย่างราบรื่น หรือเมื่อองค์กรส่งบุคลากรไปเข้ารับการอบรมหรือเข้าร่วมการสัมมนาต่าง ๆ ความรู้ที่บุคลากร
ได้รับมานั้น สามารถน ามาถ่ายทอดสู่ผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากองค์กรไม่มี
กระบวนการจัดการความรู้ที่ดี องค์กรจะไม่สามารถน าความรู้ที่มีอยู่อย่างกระจัดกระจาย หรืออยู่ที่ตัวบุคคลใด
บุคคลหนึ่งออกมา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การท างานสะดุดติดขัดในขั้นตอนการ
ถ่ายทอดความรู้ หรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่งปั น หรือการ
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ในทางตรงกันข้ามหากความรู้จ าเป็นส าหรับการท างานถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 
เมื่อบุคลากรลาออกไป บุคลากรใหม่ที่เข้ามาแทนที่จะได้รับการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถ
เรียนรู้งานได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน  

ส าหรับคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ (PSPA_ KM DAY) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่านด้วยดีเสมอมา 
โดยครั้งนี้คณะเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 8 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เพ่ือท้องถิ่น  2) ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนกับ
การท างาน (WIL/สหกิจศึกษา/ Start Up) 4) ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 



5) ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (ด้านดิจิทัล) 6) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 7) ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย 8) ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
โดยจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งผลของการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะน าไปเผยแพร่แก่หน่วยงาน 
คณะและมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการต่อยอดและพัฒนาแนวทางร่วมกันของคณะและมหาวิทยาลัยใน
อนาคต สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ทุกท่านที่ทุ่มเทก าลังกาย ก าลังใจและก าลังสติปัญญาในการร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมในครั้งนี้ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อแวดวงการจัดการความรู้ของคณะและมหาวิทยาลัยสืบไป 
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ผลงาน : ด้านบริการวิชาการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น 
 

                                                                   
 

ชื่อผลงาน     การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 

เจ้าของผลงาน/สังกัด     ดร.อาภากร ประจันตะเสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และคณะ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
 

1. ความริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน /แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
  ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ก าหนดยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบโจทย์ 
การพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของชุมชนท้องถิ่น โดยให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายใน 
การพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชนหรือสั งคม ตามจุดเน้น 
จุดเด่นของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ โดยก าหนดให้พ้ืนที่บ้านหนองฮี ต าบล
เมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นพ้ืนที่เป้าหมาย คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
จึงได้มีการส ารวจความต้องการจากพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนที่แท้จริง โดยลงพ้ืนที่ส ารวจ 
ความต้องการเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองฮี ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านหนองฮี (การผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้อย่างครบ
วงจร) พบว่า เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีความต้องการแปรรูปวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้มาเป็นอาหารสัตว์ 
เช่น แกลบ ฟางข้าว เพ่ือใช้เลี้ยงสัตว์ในชุมชน ดังนั้นคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จึงจัดท าโครงการ 
การบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ “การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็นอาหารสัตว์ (ฟางหมักยีสต์)” โดยบูรณาการศาสตร์ร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษาสาขาสัตว์ศาสตร์  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

2. วิธีด าเนินการ /ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1) คณะมีส่วนร่วมในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการแบบบูรณาการศาสตร์ 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับส านักบริการวิชาการ และทุกคณะ ก าหนดพ้ืนที่ในการบูรณาการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจบ้านหนองฮี ต าบลเมืองเตา อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม เป็นพื้นที่ในการด าเนินการร่วมกัน 
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2) ท าการส ารวจบริบทของชุมชน ปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของพ้ืนที่ 
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงพ้ืนที่ส ารวจบริท ปัญหาและความต้อการของชาวบ้านหนองฮี และสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจ พบว่า นอกจากชาวบ้านจะมีอาชีพเกษตรท านา ยังมีการเลี้ยงวัว เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ ในแต่ละครัวเรือน
ด้วย แต่ยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนอาหารสัตว์ ที่ต้องซื้อหัวอาหารและร าจากภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) บูรณาการศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับ 
คณาจารย์วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์บูรณาการศาสตร์และองค์ความรู้ ร่วมกับ รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ค าผา, ดร.อุทัย  
โคตรดก คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารสัตว์มันหมักยีสต์ โดยน าปัญหาของ
ชาวบ้านมาปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุด 
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4) จัดอบรมและถ่ายทอดทักษะองค์ความรู้ที่ชาวบ้านสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน“การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเป็นอาหารสัตว์” ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองฮี ต าบลเมืองเตา 
อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยเน้นให้ชาวบ้านไปปฏิบัติและลงมือท าด้วยตัวเอง เพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจและน าไปต่อยอดขยายผลได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) ติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีการติดตามผลหลังจากฝึกอบรม 14 วันพบว่า ชาวบ้านสามารถน า  
องค์ความรู้ไปต่อยอด สร้างรายได้จากการผลิตอาหารสัตว์เพ่ือใช้ในกลุ่มวิสาหกิจ และน าไปจ าหน่ายให้กับเกษตร
ภายนอกได้อีกด้วย 

 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
1) เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามสู่เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม 
2) เกิดการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็งของชุมชน 
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4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปใช้ประโยชน์ /กลุ่มเป้าหมาย 
1) เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจสามารถน าวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดต้นทุนใน 

การเลี้ยงสัตว์ และสามารถเพ่ิมรายได้ให้จากขายอาหารสัตว์ 
2) คณาจารย์และนักศึกษาได้ลงพ้ืนที่และมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

อย่างเป็นรูปธรรม 
 

5. สิ่งท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน 
 การบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่นต้องอาศัยองค์ความรู้จากนักวิชาการและนักศึกษาใน 

มหาวิทยาลัย จึงจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยท าให้
ประชาชนในพ้ืนที่สามารถน าองค์ความรู้ไปต่อยอด สร้างรายไดแ้ละเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

 
 

   
 

 

ประชาชน
น าองค์ความรู้ไป

ต่อยอด สร้างรายได้
และเกิดการพัฒนา

อย่างยั่งยืน

แก้ปัญหาความ
ต้องการของ
ประชาชนได้
อย่างแท้จริง

องค์ความรู้จาก
นักวิชาการและ

นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย
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ผลงาน : ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 
 
 

 

 
 
ชื่อผลงาน    การพัฒนากิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ  
 

เจ้าของผลงาน/สังกัด      อาจารย์ปรียานุช วัฒนกูล  
                                หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

1. ความริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลงาน / แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
                  ผลงานเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ”  นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ” ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ปรับปรุง ปี พ.ศ.2553) ซึ่งถูกพัฒนาให้มีเนื้อหา
และกิจกรรมการเรียนการสอนที่น าเอาการสอบสัมภาษณ์ (job recruitment) และการติดตามพฤติกรรมการท างาน  (job 
shadowing) มาใช้ โดยน าวิธีการประเมินด้วยการสะท้อนคิด (reflection) มาเป็นแนวทางในการประเมินผลกิจกรรม หลักสูตรฯ 
ท ากิจกรรมนี้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ ในภาคเรียน ที่ 2/2562  โดยก าหนดขั้นตอน
การสัมภาษณ์เข้าแหล่งฝึกงาน ส่วน job shadowing จะเป็นกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาท าระหว่างฝึกงาน  
                  ความคิดริเริ่มในการน ากิจกรรมทั้งสองแบบนี้มาใช้ในรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อต้องการให้การฝึกงานมี
เป้าหมายที่ชัดเจน และได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ด้วยลักษณะของการฝึกงานแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ไม่มี
ข้อก าหนดที่รัดกุมเช่นการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงพิจารณาเพิ่มเติมกระบวนการที่จะท าให้การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพน้ันมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
                  โดยกิจกรรมการคัดเลือกนักศึกษาเข้าแหล่งฝึกงาน เป็นแนวทางที่หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการมาตั้งแต่การส่งนักศึกษา
รุ่นแรกในปีการศึกษา 2554 และจัดกิจกกรมนี้มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ส่วนการท ากิจกรรมกรรม job shadowing ตามแบบ
การจัดการการเรียนการสอน แบบ WIL (Work Integrated Learning) ด าเนินการในปีการศึกษา 2/2562 ที่ผ่านมา  

2. วิธีด าเนินการ 
                 2.1 กิจกรรมการคัดเลือกนักศกึษาเข้าแหล่งฝึกงาน (job recruitment) 
                      1.หลักสูตรฯ ประกาศปฏิทินการด าเนินงาน ซึ่งจะประกอบไปด้วยวันเวลา และขั้นตอนต่างๆ ให้นักศึกษาได้
เตรียมตัวเรื่องการฝึกงาน อาทิ   
                       -แหล่งฝึกงาน ประกอบด้วยแหล่งฝึกงานท่ีหลักสตูรฯ คดัเลือกให้ และนักศึกษาเสนอให้หลักสูตรฯ พิจารณา 
ทั้งนีก้ารก าหนดแหล่งฝึกท่ีเฉพาะเจาะจงเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกงานได้ตรงตามต าแหน่งงานมากท่ีสุด   
                       -จ านวนที่น่ังตามแหล่งฝึกงาน เพื่อไม่ให้เกดิการกระจุกตัวของนักศึกษาในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมาก
จนเกินไป 
                       -การเสนอรายช่ือแหล่งฝึกงานท่ีต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์ 1-3 แห่ง เป็นต้น  
 
                      2.เมื่อนักศึกษาเสนอรายช่ือแหล่งฝึกงานที่ต้องการเข้ารับการสัมภาษณ์ 1-3 แห่งแล้ว นักศึกษาต้องเตรียมตัวเข้า
รับการสอบสัมภาษณ์ โดยคณาจารย์ในหลักสูตรจะท าหน้าที่เป็นผู้สอบสัมภาษณ์ (recruiter) โดยมีเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนดขึ้น 
ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เลือกแหล่งฝึกท่ีตรงตามความต้องการของตนอย่างแท้จริง กระตุ้นให้นักศึกษาเตรียมตัวเกี่ยวกับ
แหล่งฝึกงาน ลดปัญหาการเข้าแหล่งฝึกงานตามเพื่อน รวมทั้งคณาจารย์ได้ร่วมพิจารณาปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพ ความพร้อม
ด้านต่างๆ ฯลฯ เพื่อเสนอแนะให้นักศึกษาได้เกิดการเตรียมตัวอย่างถูกต้องอย่างละเอียดเป็นรายบุคคล  
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                     3.นักศึกษาจะถูกคัดเลือกเข้าสู่แหล่งฝึกงานตามล าดับคะแนนการสอบสัมภาษณ์ หากไม่ได้แหล่งฝึกงานท่ีเลือกไว้
เป็นล าดับแรก จะถูกพิจารณาแหล่งฝึกงานในล าดับท่ีเลือกไว้ถัดไป  
                    4.หลักสูตรฯ จัดอบรมทักษะที่จ าเป็นส าหรับการฝึกงาน อาทิ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ การใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน และการอบรมบุคลิกภาพ และศิลปะการสื่อสารที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษารัฐศาสตร์ การเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวจัดให้เป็นส่วนหน่ึงของรายวิชาด้วย  
                    5.หลักสูตรฯ จัดท าคู่มือการฝึกงานเผยแพร่ให้แก่นักศึกษา และแหล่งฝึกงาน วัตถุประสงค์เพื่อก าหนดประเด็นที่
เกี่ยวข้องให้นักศึกษาได้สังเกตการณ์ และเก็บข้อมูล อาทิ สภาพแวดล้อมในการท างาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางในการแก้ปัญหา 
การประยุกต์ใช้งาน พร้อมข้อเสนอแนะต่างๆ  ระหว่างการฝึกงาน แบบ authentic learning โดยการก าหนดประเด็นการศึกษาไว้
ล่วงหน้า  
                    6.เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานนักศึกษาจะต้องจัดท ารายงาน ตามคู่มือฝึกงาน และเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อน าเสนอ
ผลงานของตนเอง ท้ังนี้เพื่อให้นักศึกษาได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ (reflection) ด้วยกันเองและกับคณาจารย์ โดยใน
ปีการศึกษา 2562 น้ี ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมมนา ให้เป็นการน าเสนอแบบ oral panel presentation เป็นการน าเสนองาน
แบบกลุ่มย่อย และให้นักศึกษาจัดท า poster เพื่อจัดแสดงผลงานเผยแพร่ให้แก่รุ่นน้อง และนักศึกษาทั่วไป  
                  2.2 กิจกรรมการติดตามพฤติกรรมการท างาน (job shadowing)  
                        เป็นกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาปฏบิัติระหว่างการฝึกงาน โดยเทคนิค job shadowing เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในองค์เอกชน เรียกว่า การเรียนรู้วิธีการท างานของบุคคลต้นแบบ ซึ่งเป็น
กิจกรรมทีส่ามารถท าได้ในระยะเวลาอันสั้น ระหว่างหน่ึงวันถึงสองสปัดาห์  
                         หลักสตูรฯ น าวิธีการนี้มาใช้เพื่อให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้พฤติกรรมในการท างานของ บุคคลต้นแบบในที่ท างาน 
เพื่อให้นักศึกษาเกิดเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นในการท างาน ช่วยกระตุ้นความกระตือรือร้น สร้างแรงบลัดาลใจในการท างาน ช่วยให้
นักศึกษาได้ตดัสินใจในการท างานราชการได้ชัดเจนขึ้น   
                        1. หลักสูตรฯ โดยอาจารย์นิเทศช้ีแจงเรื่องการติดตามพฤติกรรมการท างานของผู้ควบคุมการฝึกงาน/พี่เลี้ยง/
หัวหน้างาน ในหน่วยงานของนักศึกษา โดยก าหนดผู้ถูกตดิตาม (host/model) ที่นักศึกษาและอาจารย์นิเทศเลือกไว ้
                        2. ก าหนดกิจกรรมที่นักศึกษาท าการติดตาม และนักศึกษาใช้วิธีการสังเกต พูดคยุ ท างานร่วม ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์  ในการติดตามพฤติกรรมการท างาน 
                        3. น าผลการติดตามมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้วยการสะท้อนความคิด (reflection) ด้วยกันเองและกับ
อาจารย์นิเทศ 
                        4. เมื่อเสร็จสิน้การฝึกงานนักศึกษาจะต้องจัดท ารายงาน ตามคู่มือฝึกงาน 

3. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการ 
                   1.กิจกรรมการคัดเลือกเข้าแหล่งฝึกงาน ท าให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในการเตรียมตัวส าหรับการฝึกงาน   
สามารถคัดกรองนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับแหล่งฝึกงานไดม้ากยิ่งข้ึน ลดปัญหาระหว่างการฝึกงานท่ีจะเกิดขึ้น นักศึกษาไม่ 
กระจุกรวมอยู่ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง นักศึกษามีทัศนคติที่ดีและยอมรับการแยกฝึกงานกับกลุม่เพื่อนของตนได้  มีคู่มือการ 
ฝึกงานเป็น guideline ในการฝึกงานและประเมินผลการเรียนรู้  หน่วยงานมีความพึงพอใจท่ีหลักสูตรฯ คัดเลือกนักศึกษาฝึกงานให้  
ปัญหานักศึกษาฝึกงานมีน้อย หนว่ยงานช่ืนชมนักศึกษา มีอัตรารับเข้าเป็นลูกจ้างของหน่วยงานเพิ่มขึน้ หน่วยงานคงความร่วมมือ 
เป็นแหล่งฝึกงานให้ต่อเนื่อง  
                   2. กิจกรรมการตดิตามพฤติกรรมการท างาน นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการท างานมากข้ึน จากการติดตาม 
พฤติกรรมการท างานของบุคคลตน้แบบในหน่วยงาน   
                   3. มีคู่มือการฝึกงานเป็น guideline ในการฝึกงานก าหนดประเด็นการศึกษาให้นักศกึษาล่วงหน้า ท าให้การฝึกงานม ี
เป้าหมายชัดเจนขึ้น  และไดผ้ลลพัธ์การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรฯ ต้องการมากยิ่งขึ้น  
 
             4.  ความส าเร็จ /การน าไปสู่การไปใช้ประโยชน ์
               หลักสูตรฯ ได้ผลสะท้อนกลับจากหน่วยงาน และนักศึกษาฝึกงาน น าข้อมูลนั้นมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน 
รายวิชาของหลักสูตรฯ  รวมถึงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ น าร่องสู่การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ตามแนวทาง 
การจัดการการเรียนการสอนแบบ WIL (Work Integrated Learning) ต่อไป  
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            รูปประกอบผลงาน  
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ผลงาน : ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 
 

 

 
 
 

 

 
ชื่อผลงาน    การผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศผ่านการเรียนแบบบูรณาการในวิชาการจัดการภัยพิบัตแิละความเสี่ยง 
 

เจ้าของผลงาน/สังกัด     อาจารย์อาภาภรณ์ จวนสาง สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
1. ความริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลงาน /แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน  
       ในการเรียนการสอนปัจจุบันจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องมีการผสมผสานศาสตร์หลายแขนง ความรู้ที่  หลากหลายและกิจกรรมที่เหมาะสม
เพื่อให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีความรู้ มีประสบการณ์ในการ ท างานและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมตามแนวคิดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ส าหรับการเรียนในยุคใหม่สิ่งส าคัญคือการฝึกให้นักศึกษามีประสบการณ์นอกห้องเรียนและเรียนรู้โลกชีวิตจริงอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อติด
อาวุธทางปัญญาให้แก่นักศึกษา ซึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยงได้มีการผสมผสานองค์ความรู้ 
ทั้งทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และแนวคิดเรื่องการจัดการภัยพิบัติและความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจหลักการ ทฤษฏี
และแนวทางปฏิบัติตนที่เหมาะสมเมื่ออยู่ในสถานการณ์ภัยพิบัติหรือวิกฤตฉุกเฉินต่างๆ ทั้งในฐานะประชาชนหรือฐานะผู้น าทางสังคม  
โดยร่วมมือกับส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมหาสารคามเพื่อออกแบบการสอนและสอดแทรกกิจกรรมพื้นฐาน อาทิเช่น
ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การผูกเชือกโรยตัว การให้ความส าคัญกับสัญลักษณ์ต่างๆทางอัคคีภัย ฯลฯ 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ในการจัดการภัยต่างๆอีกด้วย  และแรง
บันดาลใจที่ส าคัญคือการที่นักศึกษาที่ผ่านการเรียนในรายวิชาดังกล่าวสามารถเข้าใจ รับรู้และปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่คาดไม่
ถึง เช่น การเกิดภัยพิบัติ เพราะความปลอดภัยล าดับแรกคือความปลอดภัยของตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการลด
ภาระการท างานของหน่วยงานรัฐเพื่อการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน และเป็นการเตรียมการที่ส าคัญต่อการสร้างพลเมืองตื่นรู้หรือเป็น 
Active citizen ของประเทศต่อไป 
  
2. วิธีด าเนินการ /ขั้นตอนการด าเนินงาน  
     2.1 ออกแบบการเรยีนการสอนร่วมกับเจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เพื่อน าเสนอเนื้อหาและกิจกรรมท่ีเหมาะสมกับ
กลุ่มผูเ้รียน 
     2.2 จัดเตรียมเอกสารและแนวทางการเรียนแก่นักศึกษา 
     2.3 ท าการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย โดยแบ่งออกเป็นการเรยีนภาคทฤษฏีใน
ห้องเรียนและฝึกปฏิบัติกิจกรรมทัง้ในห้องเรียน ในพ้ืนท่ีอาคารมหาวทิยาลัย และนอกสถานท่ีในองค์การบริหารส่วนต าบลใกล้เคียง 
      2.4 มีการสอบเพื่อวัดผลประเมินผลโดยจากการฝึกปฏิบัติ และการสอบทฤษฏ ี
 
3.ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการ 
       นักศึกษาท่ีเรียนในรายวิชาการจัดการภัยพิบตัิและภาวะฉุกเฉนิได้ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและช่วยเหลือตนเองและ
ผู้อื่นเกี่ยวกับภยัเบื้องต้น และไดป้ฏิบัติจริงกับเจ้าหน้าท่ีมืออาชีพ และนักศึกษาสามารถสอบผา่น 
ทั้งด้านปฏิบัติและทฤษฎีตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้
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4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปใช้ประโยชน์ /กลุ่มเป้าหมาย 
      การเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการภัยพิบตัิและภาวะฉุกเฉนิ เป็นการสอนแบบบรูณาการสอนรูปแบบใหม่เพื่อผลิตบณัฑติสู ่
ความเป็นเลิศและสอดคล้องกับทกัษะศตวรรษที่ 21 เกิดประโยชน์ใน 3 มิติดังนี ้
        มิติที่ 1 การเรียนการสอนที่ผสมผสานในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และความรู้ เพราะการเรียน 
ยุคใหม่ควรมีการสอดแทรกความรู้ผ่านกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ผ่านประสบการณ์ของตนเอง ตามทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21  
ทั้งทักษะการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาได้ ทักษะสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อและสถานการณ์ต่างๆ และทักษะชีวิตและอาชีพซึ่งนักศึกษาได้
เรียนรู้การจัดการสภาวะที่ไม่ปกติและการเตรียมพร้อมปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ อยู่เสมอ 
        มิติท่ี 2 การบูรณาการองค์ความรู้ทั้งศาสตร์ทางด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และการบริหารจัดการภัยพิบัติ ซึ่งเป็น 
องค์ความรู้ใหม่และทันสมัยในยุคปัจจุบัน เพราะในยคุศตวรรษที่ 21 การอยู่รอดของบัณฑติในสังคมจะต้องมีความรู้และรู้จักการปรับตวั 
การมีความรู้ที่หลากหลายจะส่งผลดีต่อนักศึกษาและบณัฑิตในอนาคตที่ต้องปรับตัวในตลาดแรงงานและสังคมโลก         
         มิติท่ี 3 ความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเรยีนการสอนรายวิชานี้ได้ร่วมมือกับ
ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัด โดยร่วมมือดังนี้ 
           - ขั้นตอนการออกแบบการเรียนการสอน โดยผสมผสานเนื้อหาของรายวิชาและกิจกรรมที่หน่วยงานภาครัฐจะสามารถเสริมเติม
เต็มให้นักศึกษามีความรู้มากขึ้น และกิจกรรมนอกห้องเรียนที่ด าเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติด้าน
อัคคีภัย ท าให้นักศึกษามีประสบการณ์และรับรู้เข้าใจบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 
            - ขั้นตอนการสอน โดยร่วมสอนทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติเฉพาะทางอย่างมืออาชีพ 
            - ขั้นตอนการประเมินผล โดยให้หน่วยงานร่วมให้คะแนนในกิจกรรมที่มีการปฏิบัติและตอบค าถามในช้ันเรียน 
 
5. สิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของผลงาน 
         1. การสร้างพันธมิตรทางการศึกษา : ส าหรับรายวิชาที่สามารถประยุกต์องค์ความรู้และกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานอื่นได้ ซึ่งเป็น
แนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่และผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ และเหมาะสมกับตลาดแรงงานจ าเป็นอย่างยิ่งจะ  
ต้องมีการบูรณาการทั้งด้านเนื้อหาการเรียน และเทคนิคการสอนที่ต้องใช้ความเช่ียวชาญของผู้สอนและนักปฏิบัติมืออาชีพซึ่งสามารถสร้าง
พันธมิตรทางการศึกษาได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนได้ 
           2. การออกแบบการเรียนให้สนุกและได้ความรู้สอดคล้องกับโลกยุคศตวรรษท่ี 21 : รายวิชาการจัดการภัยพิบัติและสภาวะฉุกเฉิน
เป็นรายวิชาเลือกเสรีที่นักศึกษาสนใจและเลือกเรียน ดังนั้นการออกแบบการเรียนร่วมกับหน่วยงานอ่ืน ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และ
บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนานท าให้ผู้เรียนมีความสนใจการเรียนมากขึ้น และแนวทางดังกล่าวจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะเป็นแนวทางใน 
การพัฒนารายวิชาเลือกเสรีที่ทันสมัยและปรับรูปแบบการเรียนท่ีสร้างสรรค์มากขึ้น  
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ชื่อผลงาน    ระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  
                คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
 
ประเภทของผลงาน  ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ภาษาอังกฤษ) 
เจ้าของผลงาน/สังกัด   คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 
1. ความริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลงาน / แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 

การพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ถือเป็นตัวช้ีวัดใหม่ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ในปี
การศึกษา 2562 ได้แก่ ตัวช้ีวัดที่ 1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปีการศึกษาแรกท่ีคณะและ
มหาวิทยาลยัจะต้องมรีะบบและกลไกในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการ
พัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวทิยาลยั  

โดยมีคณะกรรมการจดัท าแผนพฒันาทักษะและสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษของระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะ จึงต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบกลไกท่ีเชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

จากการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มีระดบัทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษในระดับปานกลางถึงค่อนข้างน้อย จึงเห็นว่า การที่มีตัวช้ีวัดใหม่นี้ จะช่วยเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนดา้นการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกระดับได้เป็นอย่างด ี

 
2. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  

ระดับหลักสูตร 
ส าหรับระดับหลักสูตร ให้บูรณาการร่วมกันกับคณะ ในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางดา้นภาษาอังกฤษ โดย

หลักสตูรสาขารัฐศาสตร์และหลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ร่วมกับคณะได้จดัอบรมทักษะภาษาองักกฤษ เพื่อเตรียมสอบภาค ก. 
และเตรียมสอบภาษาอังกฤษท่ีส านักวิเทศสัมพนธ์จัดสอบ 

มีข้อเสนอแนะ คือ แตล่ะวิชาควรบูรณาการภาษาอังกฤษเข้าในรายวิชา โดยสอดแทรกภาษาอังกฤษ อย่างน้อยวันละ 
10 นาที และควรสอนค าศัพท์เทคนิค (Technical terms) ให้กับนักศึกษา 

 
ระดับคณะ  
คณะมีการจดัท าระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ดังนี ้
มีกลไก ได้แก่ (1) มีคณะกรรมการด าเนินงานในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยการมีส่วน

ร่วมของผู้บริหารระดับคณะ และคณาจารย์แตล่ะหลักสตูร และ (2) มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตร 

มีระบบ ได้แก่ มีขั้นตอนในการพฒันาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ตามวงจร PDCA ที่ชัดเจน โดยท า
เป็น flow chart และตารางแสดงระบบและกลไกการด าเนินงานดา้นพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทีม่ีการระบุ
ถึง ผังกระบวนการท างาน รายละเอียดของงานแต่ละขั้นตอน ผู้รับผดิชอบ ช่วงเวลาในการด าเนินงาน และเอกสารที่ใช้ประกอบ โดย
จะแสดงกระบวนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ดัง Flow chart ต่อไปนี้   
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ภาพที่ 1 flow chart แสดงระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสน
ศาสตร ์
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงรายละเอียดของระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร ์
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3. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการ 
ระดับคณะ มีระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ชัดเจน เพื่อเปน็แนวทางใน

การพัฒนานักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายในอนาคต โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะและหลักสูตร 
ระดับหลักสูตร นักศึกษาได้เรียนรูค้ าศัพท์เทคนิคแต่ละรายวิชา และได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 

รวมทั้งเตรยีมสอบภาค ก. / สอบเข้าท างาน และเตรียมสอบภาษาองักฤษท่ีส านักวิเทศสัมพันธ์จัดสอบ 
4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปใช้ประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย  

ผลผลิต (output) คือ นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจากการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ 
ผลลัพธ์ (outcome) คือ บัณฑิตสามารถน าความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไปใช้ในการสอบเข้าท างาน และน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานได ้
การน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ สามารถน าระบบและกลไกการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษไป
ประยุกต์กับคณะอื่นๆ ได้ และ การน าเทคนิคการสอนค าศัพท์เทคนคิ (technical terms) ไปประยุกต์ใช้กับรายวิชา
อื่นๆ ได้  
ตัวอย่างความส าเร็จ ได้แก ่ 
(1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 สอบได้คะแนน 255-400 คะแนน (B1) จ านวน 96 คน 405-600 คะแนน (B2) จ านวน 4 คน 

และ 605-780 คะแนน (C1) (ตามเกณฑป์ระกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ หน้า 22) 
(2) บัณฑิตภาค กศ.บป. คนหนึ่งทีส่ามารถสอบเข้ารับราชการได้ในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล เลา่ใหฟ้ังว่า ค า

ศัพท์เทคนิคท่ีอาจารย์เคยสอนในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ มีออกในข้อสอบเข้าท างานจ านวนมาก  
5. สิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของผลงาน  

มีระบบและกลไกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาองักฤษ ที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างระดับ
คณะและระดับหลักสูตร โดยวางแผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน และน าไปสู่การปฏิบตัิ จนเห็นผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม 

การสอนค าศัพท์เทคนิค (Technical terms) แต่ละรายวิชาให้นักศึกษา จะค่อยๆ ช่วยพัฒนาสมรรถนะทานด้าน
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาได้เปน็อย่างดี  
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ชื่อผลงาน การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สู่การจัดการ  
              เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล)     
ประเภทของผลงาน ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล)  
เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร และนางสาวธัณฏิกานต์ ค าวิเศษธนธรณ์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

1.ความรเิริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน/แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
             การบริหารองค์การในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่สภาพแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อันมีผลมา
จากเศรษฐกิจ สังคม การเมืองที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา จึงจ าเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ด้านการจัดการ การวางแผน
กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาคนแบบมืออาชีพ ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมนักบริหารยุคใหม่ให้สามารถปรับตัวและพัฒนา
ตนเองได้ ซึ่งแนวทางของการพัฒนาหลักสูตรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ความท้าทายด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ในการ
ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติและตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 จึงจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกให้มีศักยภาพและสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ทางการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐโดยน าหลักการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการภาครัฐ มีการบูรณาการและ
ผสมผสานสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล) มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน สู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล) ขึ้น 

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน   
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองต่อตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
2. มีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ   
3. มีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและดิจิทัล เหมาะกับศตวรรษ ที่ 21   
4. มีหลักสูตรปรับปรุงที่ได้มาตรฐาน ตรงกับความต้องการของผู้เรียน และสร้างชื่อเสียงให้หลักสูตรฯ 

คณะและมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด  
2.วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.1.ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ เพ่ือจัดท ากรอบแนวคิดในการปรับปรุงหลักสูตร และเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมพัฒนาหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่การยกร่างรายละเอียดหลักสูตรฯ (มคอ.2)   

2.2.คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งด าเนินการยกร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบแนวคิด โดยจัดท า
ข้อมูลให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฯ 
                2.3.แต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือพิจารณาวิพากษ์รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ที่ยกร่างเสร็จแล้ว 

2.4.หลักสูตรจัดท ารายงานสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรและเป็น
ข้อมูลน าไปปรับปรุงร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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2.5 หลักสูตรฯ ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบร่างรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) และน าเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบ แล้วน าคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ปัจจุบันสถานะคือ  
สภามหาวิทยาลัยรับรองและคีย์ข้อมูลในระบบรับทราบหลักสูตรของ สกอ. เรียบร้อยแล้ว 

 

            3. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
3.1 ได้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน หลักสูตร 

ปรับปรุง พ.ศ 2562 เป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกท่ีเปิดสอนแบบชั้นเรียนและแบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
(ระบุในเล่ม มคอ.2) 

3.2 ได้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยฯ ที่เปิดสอน แผน ก. แบบ ก.1 (คือการท า
วิทยานิพนธ์อย่างเดียวไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต) เรียนรายวิชา 2 รายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิต ซึ่งเริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษา
ที่ 2/2562 
                 3.3 มีนักศึกษาที่สมัครและเรียนในปีการศึกษา 2562 และในภาคการศึกษา 1/2563 ได้มีนักศึกษาสนใจสมัคร
เรียนภาคปกติและภาคสมทบ ทั้งแผน ก แบบ ก.1 และแผน ก แบบ ก.2  

4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 ความส าเร็จ ได้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2562  1 หลักสูตร ที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ สาม แผนการเรียน คือ แผน ก. แบบ ก.1 รวม
ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต แผน ก. แบบ ก. 2 และ แผน ข รวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต 

4.2 การน าไปสู่การใช้ประโยชน์ การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ
(กศ.บป.) และในช่วงวิกฤตโควิด 19 หลักสูตรก็ได้จัดการเรียนการสอน “แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต”จึงไม่เกิดผล
กระทบต่อการจัดการเรียน การสอนของวิทยากร คณาจารย์ และนักศึกษา 

4.3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน/บุคคลทั่วไป องค์กร หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น 
           5. สิ่งท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน 

5.1 หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
5.2 สามารถพัฒนาบุคคล ครบ 5 องค์ประกอบและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
5.3 มีอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
5.4 มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงสู่การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านดิจิทัล)   
 
 
 
 
 
 

ประชุมหลักสูตร 
เล่มหลักสูตร 

การเรียนการสอน Online 



~ 15 ~ 
 

 

 

 

ชื่อผลงาน การพัฒนาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการจัดการท้องถิ่นและการบริหาร     
การพัฒนา ในรูปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการระหว่างการท างานกับการเรียนการสอน (WIL)  
ประเภทของผลงาน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  เจ้าของผลงาน หลักสูตร รป.บ.(สาขาวิชากาบริหารจัดการท้องถิ่นฯ). 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

1.ความรเิริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน/แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
จุดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดจากการประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาลดลงและในการผลิตบัณฑิต    

ที่ตรงตามความต้องการหรือตอบสนองต่อความต้องการตลาดแรงงาน 2 ส่วน ส่วนแรก คือ ด้านการบริหารรัฐกิจหรือ รัฐ
ประศาสนศาสตร์ ซึ่งจะเรียนหลากหลาย ท าให้ความสามารถเฉพาะและเชี่ยวชาญน้อยลง จนบางครั้งน ามาซึ่งอุปสรรค
ในการหางานและการท างาน ส่วนที่สอง คนพิการ ขาดแหล่งที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะผู้พิการหูหนวก 
มีเพียงไม่กี่แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เป็นต้น แต่ก็เป็นเฉพาะทางที่เก่ียวกับคนพิการ และอีกอย่าง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ หากคนพิการไปศึกษาต่อก็ไม่สามารถสอบแข่งขันบรรจุเป็นครูได้ จึงเป็น 2 จุดเริ่มต้นที่ส าคัญในการสร้างผลงาน
ดังกล่าว  

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน ด้วยจุดเริ่มต้น 2 ส่วนส าคัญ จึงท าให้เกิดแรงบันดาลใจ 5 ข้อ ดังนี้.  
1. มีหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตลาดแรงงานได้มากข้ึน  
2. มีหลักสูตรที่ให้โอกาสคนพิการได้พัฒนาและมีคุณวุฒิเสมอภาคในกฎหมาย  
3. มีหลักสูตรที่ตอบสนองการสร้างงานสร้างอาชีพและพัฒนาท้องถิ่นชุมชนและคุณภาพชีวิต  
4. มีหลักสูตรที่สร้างชื่อเสียงให้หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยอย่างเด่นชัด  
5. เป็นศูนย์รวมและพัฒนาการให้บริการวิชาการ วิจัยและนวัตกรรมของคนพิการและคนท้องถิ่น 

 
2.วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการวิจัยเอกสาร และใช้วิธีระดมสมองกับประชุมกลุ่มย่อย ทั้งนี้โดยได้รับทุน

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจ านวน 50,000 บาท 
2.1. ระดมสมอง (Brainstorming) รวบรวมทีมงาน คณะบุคคลที่จะร่วมกันท างาน ในเบื้องต้น มี 3 คน 

คือ รศ.ดร.ประภัสสร ปรีเอ่ียม ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย และ ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร ระดมสมองเพ่ือวางกรอบแนวคิด 
หลักและทิศทาง 2ครั้ง จึงได้ข้อสรุป 3 ประเด็น หนึ่ง ใช้วุฒิปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้คนได้
เรียนและท างานอื่นที่ไม่ใช่ครู ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สอง เป็นหลักสูตรที่จะต้องเป็นลักษณะสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน
ระยะเวลาที่นานกว่าปัจจุบัน ที่จะสามารถเพ่ิมศักยภาพหรือสมรรถนะสูงขึ้น สาม มีบุคลากรที่เป็นศักยภาพอีกจ านวน 3 
คน คือ ผศ.ธรรมนูญ รวีผ่อง ดร.อาภากร ประจันตะเสน และอนุชา  ลาวงค์ ที่ประสานไว้ และต้องหาเพ่ิมอีก 1 คน ที่
เกี่ยวข้องกับคนพิการ ต่อมา ได้ อ.เทอดเกียรติ ฉายจรุง ร่วมกันท าระดมสมองครั้งที่ 3 ได้ร่างหลักสูตรฯ  

2.2. ใช้วิธีการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือแสวงหาค าตอบด้วยการรวบรวมข้อมูล 
สังเคราะหเ์อกสารเป็นร่างหลักสูตร ก่อนวิพากษ์หลักสูตร  
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2.3.ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) ด าเนินการประชุมกลุ่มย่อย 8 พฤศจิกายน 2563 ร่างหลักสูตรและ
วิพากษ์หลักสูตร โดยมีคณะกรรมการร่างหลักสูตรขึ้นมาจะเป็นเล่มที่สามารถวิพากษ์หลักสูตร โดยมี ดร.อลงกต ยะ
ไวทย์ ประธานท าหลักสูตร WIL ของมหาวิทยาลัย ตัวแทนผู้ประกอบการ 7 แห่ง ตัวแทนคณะ ตัวแทนกรรมการร่าง
หลักสูตรร่วมประชุมกลุ่มย่อย   

2.4. เมือ่ผ่านวิพากษ์หลักสูตรได้น าเสนอเข้าคณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ปัจจุบันสถานะคือ สภา
มหาวิทยาลัยรับรองและส่งให้ สกอ. ในการคีย์ส่งจากมหาวิทยาลัย (CHECO)  

2.5.ด าเนินการพร้อมกับการเสนออนุมัติหลักสูตร คือ การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งหมด 9 หน่วยงาน และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  

2.6.ปัจจุบันเปิดรับนักศึกษาภาคปกติและภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2563 
3. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 

3.1 ได้หลักสูตร 1 หลักสูตรที่เป็น WIL เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย(นวัตกรรมที่ 1)  ที่เป็นปริญญารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีการท าสหกิจศึกษา 2 แบบ คือ การปฏิบัติงานในองค์การ (นวัตกรรมที่ 2) และการปฏิบัติงานเชิงพ้ืนที่
และเจ้าของกิจการ (นวัตกรรมที่ 3) ซึ่งเป็น 2 รูปแบบที่เป็นนวัตกรรมเชิงวิชาการท่ีเกิดจากการพัฒนาใหม่ 

3.2 ได้หลักสูตรที่ให้คนพิการทุกประเภทได้มีโอกาสเรียนเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป (นวัตกรรมที่ 4) 
4.ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย 

4.1ความส าเร็จ ได้หลักสูตร 1 หลักสูตร, มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาคนอก, ได้ให้คนพิการเรียนระดับ
ปริญญาตรี, ได้ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการท างานกับการเรียนการสอน  และมีจ านวนผู้สมัครแล้ว 6 คน  

4.2 การน าไปสู่การใช้ประโยชน์ การรับบุคคลเรียนต่อระดับปริญญาตรี การ MOU กับหน่วยงานภาย-  
นอก การท างานได้จริงกับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงาน การเชื่อมโยงงานอ่ืนๆ เช่น กีฬา ทุน ฯลฯ  

4.3 กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไปและผู้พิการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น  
5. สิ่งท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน 

5.1 การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
5.2 ตอบสนองกลุ่มพิเศษ คือ คนพิการ และการสร้างอาชีพสร้างรายได้จากท้องถิ่น ชุมชน  
5.3 อัตลักษณ์ของหลักสูตรและของมหาวิทยาลัยที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้  

 

 

 
  

คู่มือ WIL ดูงานไร่กิ่งทอง บุรีรัมย์ วิพากษ์หลักสูตร เสนอต่อ กบ.คณะ 
ท า MOU 
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ผลงาน : ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
  

 
 

 
 

 

ชื่อผลงาน    “แนวปฏิบัติที่ดีและเทคนิคการเขียน SAR ระดับหลักสูตรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล”  
เจ้าของผลงาน/สังกัด    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี อัตถากร หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
 
ประเภทของผลงาน ด้านบริหารจัดการและประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

1. ความริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน / แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาเปรียบเสมือนสินค้าที่ต้องมี อย. (องค์การอาหารและยา) หลักสูตรก็เช่นกัน 

จ าเป็นที่แต่ละหลักสูตรจะต้องผ่านการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นตัวสะท้อนถึงคุณภาพใน  
การด าเนินงานของหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

ผู้เขียนได้คลุกคลีกับแวดวงประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เป็นผู้เขียน SAR ของ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 และเป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ / สถาบัน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จึงต้องการที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ด้านการเขียน SAR ระดับหลักสูตร จากการที่ได้ไปประเมินหลักสูตรต่าง ๆ ที่ผ่าน
มา พบเห็นปัญหาในการเขียน SAR บางประการ เช่น  

(1) การเขียนระบบกลไกในการด าเนินงานแต่ละระบบไม่ชัดเจน จึงส่งผลให้การประเมินกระบวนการ 
หรือประเมินระบบกลไกไม่ชัดเจนไปด้วย และการน าผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงจึงไม่เกิดขึ้น หรือ
เกิดข้ึนไม่ชัดเจนให้เห็นเป็นรูปธรรม  

(2) ขาดการวางแผนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ เช่น ไม่มีการก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณ 
และเป้าหมายเชิงคุณภาพก่อนเริ่มปีการศึกษาที่จะรับการประเมิน ไม่พบแผนบริหารหลักสูตร / แผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ (HRM & HRD plan) แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
plan) เป็นต้น  
 

2. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน  
อันดับแรก จะต้องมีระบบกลไกการบริหารหลักสูตรที่ชัดเจน โดยใช้วงจร PDCA ของเดมมิ่ง 

(Demming) ซึ่งประกอบด้วย ผังแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการท างาน รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินงาน เอกสารที่ใช้ประกอบ (หลักฐานอ้างอิง) ดังแสดงในตารางด้านล่างนี้  
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วงจร 
PDCA 

ผังแสดง
กระบวนการท างาน 

รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ด าเนินงาน 

เอกสารที่ใช้
ประกอบ 

P      
D      
C      
A      

 
การเขียนระบบและกลไกไม่มีรูปแบบตายตัว สามารถเขียนได้หลายรูปแบบ เช่น (1) เขียนแบบแผนผัง 

Flow chart แล้วอธิบายใต้ flow chart (2) เขียนในรูปแบบตาราง หรือ (3) เขียนเป็นข้อ ๆ  
 
ตัวอย่างการเขียนในรูปแบบของตาราง เปรียบเทียบกระบวนการท างานแต่ละปีการศึกษา 

วงจร PDCA ปีการศึกษา 2561 ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 
P    
D    
C    
A    

            เทคนิคการวางแผนการด าเนินงานดา้นประกันคุณภาพของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
(สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์) มีดังนี้ 
            1) Plan : ขั้นตอนการวางแผน 
                 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือ  
                 (1) ทบทวนผลการด าเนินงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา เพื่อให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค                        
ในการด าเนินงาน และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินไปเขียน Improvement plan 

(2) ก าหนดเป้าหมายในการท างานทั้งเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเน้นให้ทุกคนมีส่วน
ร่วม  

(3) มีแผนบริหารหลักสูตร โดยอาจประกอบด้วย แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ แผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (IDP) แผนพัฒนานักศึกษาและแผนบริหารความเสี่ยงนักศึกษาในระดับหลักสูตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีของหลักสูตร เป็นต้น  

(4) วางแผนการประชุมคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง คือ ก่อนเปิด
ภาคเรียน และหลังจากสอบกลางภาคเสร็จแล้ว โดย 1 ปีการศึกษา ควรจะมีการประชุมฯ อย่างน้อย 4 ครั้ง  

(5) วางแผนการกรอกข้อมูลของนักศึกษา และบัณฑิตในระบบของส านักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 2.1, 2.2, 3.3, 4.3, 5.4 และ 6.1 โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่ 2.2 การส ารวจภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต เนื่องจากหลักสูตร รป.บ. ในช่วงที่ผ่านมา มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาค่อนข้างมาก จึงต้องมีการวางแผน
และใช้เวลาในการติดตามให้บัณฑิตมากรอกข้อมูล  
 
             2) Do : ด าเนินการตามแผน  
                 ขั้นตอนนี้เป็นการด าเนินงานตามแผนหรือตามระบบกลไกที่ได้ก าหนดไว้ โดยจะด าเนินการในรูปแบบ
ของกิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของหลักสูตร โดยให้ครอบคลุมตัวชี้วัดของประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร และบางตัวชี้วัดของระดับคณะ (ทักษะและสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัล)  
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          3) Check : มีการประเมินกระบวนการ /ประเมินผลการด าเนินงาน  
3.1 ในการจัดกิจกรรม/โครงการ จะต้องมีการจัดท ารายงานสรุปโครงการ ซึ่งในเล่มสรุปโครงการ  

ควรประกอบด้วย โครงการที่ได้รับการอนุมัติ ขั้นตอนการด าเนินงาน รายละเอียดของกิจกรรม ผลการด าเนินงาน
โครงการ การประเมินผลโครงการ ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม/โครงการครั้งต่อไป รูปภาพกิจกรรม ผลิตผลิต 
(outputs) ที่เกิดขึ้น เป็นต้น อีกทั้งทางหลักสูตรได้จัดท าจุลสาร รปศ. ฉบับปัจจุบันเป็นจุลสารปีที่ 5 ทั้งนี้เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของหลักสูตร และใช้เป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้วย  

3.2 การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบกลไก ก็จ าเป็นต้องประเมินเช่นกัน เพ่ือให้หลักสูตรได้ทราบ
ว่า ระบบกลไกแต่ละขั้นตอนที่มีอยู่ขาดอะไร ยังมีอะไรที่ด าเนินการไม่สมบูรณ์ เพ่ือวางแผนในการปรับปรุง/พัฒนา
ในปีการศึกษาต่อไป 

3.3 จากการที่ได้ก าหนดค่าเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพไว้ข้างต้น จ าเป็นจะต้องประเมินด้วย
ว่าผลการด าเนินงานตลอดปีงานศึกษาท่ีรับประเมินบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยอาจท าเป็นตาราง ดังนี้ 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
บรรลุ (/) ไม่บรรลุ  (X) 

     
            4) Act : มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงหรือพัฒนาในครั้งต่อไป 
                 น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผลของกิจกรรม/โครงการ ที่เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
หรือข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร / คณะกรรมการประจ าคณะ ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง/
พัฒนากิจกรรม/โครงการในครั้งต่อไป เพ่ือให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 

3. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ  
               จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร รป.บ. มีผลการประเมินระดับดีอย่างต่อเนื่อง 
(ปีการศึกษา 2559 ได้ 3.70 คะแนน ปีการศึกษา 2560 ได้ 3.66 คะแนน และปีการศึกษา 2561 ได้ 3.64 คะแนน) 
ซึ่งถือเป็นการประกันคุณภาพในการจัดการเรียนการสอน และการบริหารหลักสูตรให้ด าเนินไปด้วยดี 

4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปใช้ประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย  
ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการวางแผนที่ดี กระบวนการท างานที่ดี ก็จะส่งผลท าให้เกิดผล

ผลิต (outputs) และผลลัพธ์ (outcomes) ดีตามมา อันจะน าไปสู่ผลกระทบ (Impact) เชิงบวกในระยะยาวต่อการ
บริหารงานของหลักสูตร และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ถ้ามีการวางแผนที่ดี มีระบบกลไกใน
การด าเนินงานที่ชัดเจน ก็จะน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ความส าเร็จก็จะเกิดข้ึนอย่างเห็นเป็นรูปธรรม  

อย่างไรก็ตาม เราสามารถน าทฤษฎีระบบ (System theory) มาปรับประยุกต์ใช้ในการท างานได้
เช่นกัน โดยเริ่มจาก  Inputs  processes  outputs  outcomes  Impact  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) : 
4MS 
-คณาจารย์/บุคลากร 
นักศึกษา 
-งบประมาณ 
-สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
-การบริหารจัดการ  
 

กระบวการท างาน 
(processes) 

-การจัดการเรียนการสอน 
-การบริหารจัดการหลักสูตร 
-การพัฒนานกัศึกษา/อาจารย ์
-การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ผลผลิต    /       ผลลัพธ์     /       ผลกระทบ 
(outputs)       (outcomes)        (impacts) 

นักศึกษา
ส าเร็จ

การศึกษา 

บัณฑิตสามารถ
ช่วยเหลือสังคม 
ท้องถิ่น และ
ประเทศได้ 

บัณฑิต 
มีงานท า 

Feedback 
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5. สิ่งท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน   
เทคนิคในการเขียน SAR ระดับหลักสูตรนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียน SAR 

ของหลักสูตรอ่ืนๆ ได้ ไม่มากก็น้อย โดยผู้เขียนคิดว่า ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (CSF) ได้แก่ การคิดและการวางแผน
งานอย่างเป็นระบบ (System thinking and planning) ความคิด (Mindset) ความรับผิดชอบ (Accountability) 
การบริหารงานโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result based management) และการท างานเป็นทีม (Team work) หรือ
รวมกันเรียกว่า “SMART” 

สิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี คือ การวางแผนในการท างานอย่างเป็นระบบ การก ากับติดตามงานอย่าง
ต่อเนื่อง และการรายงานผลการด าเนินงานให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  
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ชื่อผลงาน การผลิตบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนสู่ความเป็นเลิศ 
ประเภทของผลงาน ด้านการผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ  เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศัย, ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

1.ความรเิริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน/แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
จุดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง การ

บริหารธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงทั้งเชิงระบบ โครงสร้างและเคลื่อนตัวของยุคสมัยดิจิทัลที่รุกระบบราชการและแรงเหวี่ยง
ต่อองค์กรอย่างรุนแรง เกิดโอกาส ข้อจ ากัด ภัยคุกคามและความไม่แน่นอนในหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะทุนมนุษย์  ด้วย
พันธกิจของรัฐบาล ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แนวทางแผนการศึกษาแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และพันธกิจ ด้านที่ 1-4 หัวใจส าคัญ คือ   การสร้างบัณฑิตที่มีทักษะทั้ง 5 องค์ประกอบให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2561) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ท่ี 1 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ 
มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาท้องถิ่นและสังคมตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป้าประสงค์ที่ 1  น าองค์ความรู้้้และนวัตกรรมจากการวิจัย  ไปใช้บริการิชาการ  แก่ 
ชุมชนและสังคม เพ่ือสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป้าประสงค์ที่ 2  เป็นคลังปัญญาและแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น และ
สังคม ในการพัฒนาชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามแนวปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง  

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน   
1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   
2. ได้บัณฑิตท่ีมึความเป็นเลิศตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 องค์ประกอบ   
3. ได้บัณฑิตท่ีมีความเป็นเลิศเหมาะกับศตวรรษ ที่ 21   
4. มีบัณฑิตที่มีภาวะผู้น า และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐ พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
2.วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.1.ประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษากับ อ. ประจ าหลักสูตร อ.ผู้สอน อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
2.2.จัดระบบการเรียน แผนการเรียน องค์ความรู้ให้สอดคล้องระหว่างผู้เรียน หลักสูตร ผู้สอน    
2.3.จัดระบบการเรียน การดูแล การปฏิบัติ การติดตามระหว่างเรียน หลังส าเร็จการศึกษา   
2.4.ส่งเสริมสนับสนุนทั้งคิด การแลกเปลี่ยนหรือสิ่งต่างๆ ให้กับผู้เรียน และหลังส าเร็จการศึกษา  
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3. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จและผลงานชัด(บางส่วน) 

3.1 ดร.ทิพพา ลุนเผ่ รหัสนักศึกษา 599262080110 ที่ปรึกษาบ้านโฮม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์น า
งานวิจัยไปพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพรจนเกิดการถ่ายทอดสู่ชุมชน และมีรายได้จากการเชื่อมต่องานวิจัย  

3.2 ดร.สถิตคุณ บุญเรือน รหัสนักศึกษา 589262080103 นิติกร ช านาญการ ผู้อ านวยการกลุ่มกฎหมายและ
คดี สพป.เขต 1 จังหวัดเลย ปรับเปลี่ยนสายงานและด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น คณะท างานหลายคณะ เช่น ยกร่างระเบียบ สพฐ. 
ขับเคลื่อนการบริหารการศึกษา สพฐ. กฎหมาย สพฐ. ส่วนกลาง ระดับประเทศ  

3.3 ดร.อดิพงษ์ นาครอด รหัสนักศึกษา 589262080107 รองปลัด อบต.ท่ามะพลา อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร รางวัล คนดีรัตนโกสินทร์ สาขาบุคคลต้นแบบนักปกครองท้องถิ่นดีเด่น จากสภาสื่อมวลชนไทย บุคคลต้นแบบ  
รางวัลเหมราชสาขาผู้น าด้านการบริหารพัฒนาองค์การ อบรมหลักสูตร กศ.ป.รุ่นที่ 9 ศาลปกครอง วิทยากรต่างๆ  

3.4 ดร.ร าไพมณี วิเชียรรัตน์ รหัสนักศึกษา 589262080102 ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านซับศรีจันทร์ สพป.
นครราชสีมา พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนดี รับรางวัลครูดีมีคุณธรรม 

3.5 ดร.บุญเพ็ญ โวท รหัสนักศึกษา 589262080201  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนานวล อ าเภอ    
พนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้ความรู้พัฒนา อบต. เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ เตาเผาแฟนตาซี ธนาคารน้ า เป็นต้น และการรับ
รางวัล โล่รางวันตราสัญลักษณ์ส านักงานสีเขียว Green office, นักปกครองท้องถิ่นดีเด่น 2559 เป็นต้น  

4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย 
4.1ความส าเร็จ นักศึกษาสามารถไปใช้ในการพัฒนาตนเอง การท างานเกิดการพัฒนาทั้งต่อตนเองและ

ส่วนรวม สามารถผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ไปใช้ได้จริง น าองค์ความรู้จากการเรียนไปพัฒนาตนเองจนได้รับรางวัล  
เชิงประจักษ์หรือเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเอง ครอบครัว และประชาชน  

4.2 การน าไปสู่การใช้ประโยชน์ น าความรู้และงานวิจัยหรืองานวิทยานิพนธ์ไปใช้กับชุมชน หน่วยงาน
หรือการบริการประชาชน เช่น ดร.ทิพพา ลุนเผ่น ท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสมุนไพร ไปพัฒนา
สมุนไพรและเผยแพร่ต่อชุมชนได้ ดร.บุญเพ็ญ โวท ดร.อดิพงษ์ นาครอด น าความรู้ไปใช้กับ อบต.ในการพัฒนาความรู้ 
ตัวองค์กรจนได้รับรางวัล  เป็นต้น  

4.3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน/บุคคลทั่วไป และองค์กรและประชาชนในพ้ืนที่หรือองค์กรตัวเอง  
5. สิ่งท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน 

5.1 หลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน  
5.2 สามารถพัฒนาบุคคล ครบ 5 องค์ประกอบและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
5.3 มีอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
5.4 มีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีแสดงให้เห็นถึงผลผลิตหลังส าเร็จการศึกษา  
 

  
 

 
 

เรียน ดูงาน ถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง ดร.อธิพงษ์ นาครอด ดร.ทิพพา ถ่ายทอดสมุนไพร 
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ชื่อผลงาน ศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทยที่ยั่งยืน : การเรียนสู่การปฏิบัติของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร-
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 
ประเภทของผลงาน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทยที่ยั่งยืน เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.วัชรินทร์ สุทธิศยั,  
ผศ.ดร.สิทธิพรร์ สุนทร และนางสาวธัณฏิกานต์ ค าวิเศษธนธรณ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

1.ความรเิริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน/แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
จุดริเริ่มในการสร้างสรรค์ผลงาน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และพันธกิจ ด้านที่ 1-4 หัวใจส าคัญ คือ   การสร้างบัณฑิตที่มีทักษะทั้ง 
5 องค์ประกอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับ
ทบทวน พ.ศ.2561) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เป้าประสงค์ท่ี 1 เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ 
ความสามารถด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ พันธกิจมหาวิทยาลัยคือการ
พัฒนาท้องถิ่น หลักสูตรได้พัฒนามาจากพ้ืนฐานความเป็นท้องถิ่น ที่ต้องรับผิดชอบกับสังคม โดยเฉพาะการให้บริการ
ท้องถิ่นในเรื่องสังคม การเมือง เศรษฐกิจการร่วมพัฒนาต่างๆ  

แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน   
1. หลักสูตรสร้างรายวิชาที่ตอบสนองศิลปะ วัฒนธรรม สืบสานความเป็นไทย ผ่านรายวิชา 6091401 ระบบ

สังคม การเมืองการปกครอง และเศรษฐกิจไทย 6091304 สัมมนากลยุทธ์การสร้างศักยภาพและ       
อัตลักษณ์องค์การ และ 6091305 สัมมนาความรับผิดชอบต่อสาธารณะและสังคมของเอกชนและรัฐ 

2. ส่งเสริมสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน   
3. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้เกิดการพัฒนาเชิงนวัตกรรม   
4. แหล่งเรียนรู้และบริการวิชาการ  
2.วิธีการด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 

2.1.ประชุมร่วมกันระหว่างนักศึกษากับ อ. ประจ าหลักสูตร อ.ผู้สอน อ. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและชุมชนที่
เป็นพื้นที่ท่ีจะด าเนินการ   

2.2.จัดระบบการเรียน แผนการเรียน องค์ความรู้ให้สอดคล้องระหว่างผู้เรียน หลักสูตร ผู้สอนและชุมชน 
2.3 ประสานงานและลงมือท าเป็น 3 ระยะ ประสานและศึกษาปัญหา ลงพ้ืนที่ และติดตามประเมินผล   
2.4.สังเคราะห์และน ามาสัมมนาต่อสาธารณะในพ้ืนที่  
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3. ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินการ 
ยกตัวอย่างดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จและผลงานชัด(บางส่วน) 

3.1 ด้านประเพณี วัฒนธรรม ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ชัย อ าเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดย   
นางดวงจันทร์ มงคลชู นักศึกษาปริญญาเอกรุ่นที่ 3 มีการน าแนวคิดการสร้างศักยภาพและอัตลักษณ์ไปใช้ให้เกิดอัตลักษณ์
แหล่งท่องเที่ยวของต าบล การจัดงานและการประชาสัมพันธ์บุญข้าวจี่ที่เน้นการแสดงวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะชุมชน  

3.2 ด้านวัฒนธรรมดั้งเดิม เรื่องเตา ต าบลนานวล อ าเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด โดย ดร.บุญเพ็ญ โวท 
นักศึกษารุ่นที่ 2 ได้พัฒนาแนวคิดในการสร้างอัตลักษณ์ และรายได้ให้เกิดขึ้นจากพ้ืนที่ที่มีท าเตาขายหลายขนาด เป็นเตา
แฟนซี จนประกวดได้รับรางวัลระดับจังหวัดและเชื่อมต่อระดับประเทศ  

3.3 ด้านสมุนไพรทั้งอาหารและการรักษา โดย ดร.ทิพพา ลุนเผ่ รุ่นที่ 3 ได้ท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ด้านสมุนไพร จงึสานต่อเนื่องด้วยการน าสู่ชุมชนจริง เช่น การปลูก การใช้สมุนไพรในการปรุงเป็นอาหาร การใช้ใน
การรักษา ผ่านร้านอาหารและบ้านที่พักบ้านโฮม อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพร 

4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย 
4.1ความส าเร็จ มีโครงการ กิจกรรมและเกิดผลิตภัณฑ์ที่เป็นรายได้ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะ 

วัฒนธรรม ความเป็นไทยที่เผยแพร่สู่ชุมชน สาธารณะ  
4.2 การน าไปสู่การใช้ประโยชน์ ชุมชน ท้องถิ่นสามารถเกิดโครงการ กิจกรรมและรายได้ ส่วนหลักสูตร 

ได้เกิดการบริการวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน  
4.3 กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน/บุคคลทั่วไป และองค์กรและประชาชนในพ้ืนที่  

5. สิ่งท่ีเป็นแนวปฏิบัติที่ดีของผลงาน 
5.1 หลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องสังคมในการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและสืบสานประเพณีไทย  
5.2 สามารถพัฒนานักศึกษา ครบ 5 องค์ประกอบและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
5.3 มีอัตลักษณ์ของหลักสูตรและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
5.4 น าสิ่งที่เรียนหรือท าวิทยานิพนธ์ไปปฏิบัติจริง  
 

 
  

 
นักศึกษาลงพื้นที ่

อบต.นานวล 
คุณดวงจันทร์ มงคลชู 

วัฒนธรรม สืบสานความเป็น
ไทย 

คุณดวงจันทร์ มงคลชู 
วางแผนและประชุมชุมชน 

ดร.ทิพพา ลุนเผ ่ถ่ายทอดสมุนไพร 
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            ด้านการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 

 
 
 

 

 
 
ชื่อผลงาน  แนวทางในการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะตามตัวบ่งช้ีที่ 1.6 และ1.7 
 

เจ้าของผลงาน/สังกัด     รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  โกศลกิตติอัมพร คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ 
   รัฐประศาสนศาสตร์ 
ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

1. ความริเร่ิมในการสร้างสรรค์ผลงาน / แรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน 
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน เป็นระบบและกลไกในการพัฒนาและก ากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและได้คณุภาพ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 โดยเฉพาะ
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ของผู้เรยีน ท่ีเน้นให้ผู้เรยีนมีความรู้ความสามารถ ความรอบรู้ในด้านต่างๆตามทักษะใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะดา้นภาษาอังกฤษและดิจิทลั ของบัณฑิต อีกทั้งการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะประจ าปีการศึกษา 2562  ได้มีตัวบ่งช้ีในระดับคณะเพิ่มขึ้นใหม่ โดยเฉพาะองค์ประกอบท่ี 1 (การผลิต
บัณฑิต) ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 และ 1.7 ด้วยเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะที่มีการปรบัเพิ่ม เพื่อเป็น
การพัฒนาบัณฑติให้มีคณุภาพ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้นการบริหารจดัการด้าน 
การประกันคณุภาพการศึกษาของคณะโดยเฉพาะ ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 และ 1.7 ที่เป็นตัวบ่งช้ีใหมจ่ึงเป็นสิ่งส าคัญ 
เพื่อให้บัณฑิตของคณะมีคณุภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 

2. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน. 
2.1 คณะกรรมการบรหิารคณะประชุมวางแผนโดยน าแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาของคณะระยะ 5 ปี มาเป็น

แนวทางในการขับเคลื่อนตัวช้ีวัด 
2.2 ฝ่ายวางแผนและประกันคณุภาพการศึกษาก าหนดแนวทางและงบประมาณ เพื่อพัฒนาบัณฑิตของคณะ 

ตามตัวบ่งช้ีที่ 1.6 และ 1.7 
2.3 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการ และหลักสตูร ร่วมกันจัดท าแผนพฒันานักศึกษาส าหรบัตัวบ่งช้ีที่ 1.6 และ1.7 

พร้อมก าหนดกิจกรรมในการด าเนนิการเพื่อพัฒนานักศึกษาของคณะฯ 
2.4 ฝ่ายวิชาการและหลักสตูร ศึกษาเนื้อหารายละเอียดด้านภาษาอังกฤษ และด้านดจิิทลั เพื่อเตรียมความพร้อมใน 

การจัดอบรมให้ความรู้กับนักศึกษา 
2.5 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวิชาการ และหลักสตูร จัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของคณะ และอาจารย์ 

ทั้งสองหลักสูตรเข้าอบรมเกี่ยวกับการสอบวัดความรูด้้านดิจิทลั เพื่อน าไปแนะน าให้กับนักศึกษาของแต่ละ
หลักสตูร 

2.6 คณะฯประสานเวลา และก าหนดการสอบวัดความรู้กับส านักวิเทศสมัพันธ์และส านักเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ของมหาวิทยาลัย และแจ้งต่อหลักสูตรเพื่อประสานนักศึกษาเข้าสอบ 

2.7 ก ากับและตดิตามผลการทดสอบวดัระดับด้านภาษาอังกฤษ และด้านดิจิทัล 
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3. ผลสัมฤทธิข์องการด าเนินการ 
3.1 มีผลการด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ เป็นไปตามระบบและกลไกท่ีก าหนดตาม

แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ และด้านดจิิทัล 
3.2 ผลการสอบวัดความรูด้้านภาษาอังกฤษและด้านดิจิทลัของนักศึกษา บรรลเุป้าหมาย ตามยุทธศาสตรค์ณะฯ 

ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2563  
4. ความส าเร็จ / การน าไปสู่การไปใช้ประโยชน์ / กลุ่มเป้าหมาย 

4.1 บัณฑิตของคณะได้รับการพัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ และด้านดิจิทัล ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

4.2 คณะสามารถบรรลุเปา้หมายการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในส าหรับตัวบ่งช้ีที่ 1.6  
และ 1.7 

5. สิ่งที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีของผลงาน 
การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะส าหรับองค์ประกอบที่ 1 (การผลิตบัณฑิต)  
ตัวบ่งช้ีที่ 1.6 และ 1.7 เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ดังนั้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของคณะ และหลักสูตร ที่ร่วมในการวางแผนและก าหนดแนวทางใน 
การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะในศตวรรษที่ 21 จึงเป็นหัวใจส าคัญในการบริหารจัดการของคณะรัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์  
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