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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินงานจริง 
 
 1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
            ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
 
อาจารย์ส าราญ วิเศษ 
Wised, S. & Dechakhamphu, K. )2014). The Characteristics of Customers’  

Desired  Services with respect to the Logistics Services in Truck Transportation 
Sector.  Oral Presentation for the International The 10th National and 
International Social Science Symposium “Social Innovation for Sustainable 
Development in ASEAN Community “on 15 January 2014 at Kasalong Room, 
Wiang Inn Hotel, Muang District, Chiang Rai Province. 

 
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ 
จุฑาลักษณ์ แสนโท,จารุกัญญา อุดานนท์ และกาญ ด าริสุ.)2560).แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม.การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การศึกษาไทยยุค 4.0” ครั้งที่ 1 หน้า 86.กรุงเทพมหานคร : สถาบันรัชต์
ภาคย์. 

Jarukanya Udanont.(2015). Potential Analysis of NakhonPhanom for Special  
Economic Zone Establishment. Globalization & New Public Services 2015. 6th – 
8th August 2015, KhonKaen, Thailand. P 22. 

Jarukanya  Udanont.)2014). Building citizenship towards people for promoting the     
participation in formulation public policy. The 10th International Conference  
on Humanities & Social Sciences 2014. 20th-   2 1st  November 2014, Khon Kaen, 
Thailand,(P. 936-946). Khon Kaen : Khon Kaen University. 

จารุกัญญา อุดานนท์.)2556) ทัศนะของประชาชนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม. “การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ ครั้ง
ที่ 1 ภูมิปัญญาแห่งอีสาน”(หน้า 49).สกลนคร:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ. 
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อาจารย์กชกร เดชะค าภู 
ทิพาภรณ์ หอมดี และกชกร เดชค าภู.)2559). การประเมินมูลค่าน้ าชลประทานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา

พัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครพนม.วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11)2),หน้า 39-46. 

จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะค าภู และทิพาภรณ์ หอมดี.)2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ : กรณีศึกษาต าบลยอด
ชาดอ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง, 6)2). 

Wised, S. & Dechakhamphu, K.  )2014). The Characteristics of Customers’ Desired  Services 
with respect to the Logistics Services in Truck Transportation Sector.  Oral 
Presentation for the International The 10th National and International Social 
Science Symposium “Social Innovation for Sustainable Development in ASEAN 
Community “on 15 January 2014 at Kasalong Room, Wiang Inn Hotel, Muang 
District, Chiang Rai Province. 

กชกร เดชะค าภู , เจษฎา ไชยตา และกาญ ด าริสุ. (2555).การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารของผู้สูงอายุ แถบลุ่มน้ าโขงในศตวรรษที่ 21  กรณีศึกษา : จังหวัดนครพนม .
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ   ครั้งที่ 4   หน้า  46 – 48.นครพนม : 
มหาวิทยาลัยนครพนม. 

 
อาจารย์ทินวุฒิ วงศ์ศิลา 
 ไม่มี 
 
อาจารย์พณิฐา  ยงพิทยาพงศ์ 

วีระศักดิ์  จุลดาลัย, พณิฐา  ยงพิทยาพงศ์ และปิยธิดา รัตนรามา. )2557). การพัฒนาศักยภาพ 
เครือข่ายภูมิปัญญาหมอยารากไม้บนความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์แห่งเทือกเขา 
ภูพาน เพื่อยกระดับองค์ความรู้ด้านสุขภาวะชุมชนเชิงบูรณาการอย่างยั่งยืน. มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ปี 2557 (Thailand Research Expo 2014). ระหว่าง 16-20สิงหาคม  
2558. ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  
ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร. หน้า 150-151 

พณิฐา  ยงพิทยาพงศ์, วีระศักดิ์ จุลดาลัย และสุริยา ค าหว่าน. )2555). โครงการศึกษาเอกลักษณ์ 
ชนเผ่าพ้ืนเมือง เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มสนุก. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย ครั้งที่ 4 “คุณภาพและมาตรฐานครูสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่  2  
กันยายน 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า 81-92 

 
 
 4. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
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เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคลากรภายนอก 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีท่ีผ่านมา  
 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเรียน
ต่อระดับ ปริญญาเอก โดยไม่กระทบต่อการ
ประจ าหลักสูตร 
2. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- มีการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นปีการศึกษา 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 
3 คน  คือ อาจารย์ส าราญ วิเศษ อาจารย์กชกร เดชะค าภู 
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ 
- มีการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ คือ อาจารย์ส าราญ 
วิเศษ  อาจารย์กชกร เดชะค าภู 

3. หลักสูตรต้องมีการก ากับติดตามการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิต 
4. หลักสูตรจัดท าช่องทางในการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิตให้หลากหลาย 
รวดเร็ว เชื่อถือได้ 

-หลักได้ด าเนินการก ากับติดตามการตอบแบบสอบถามของ
บัณฑิต และจัดท าช่องทางในการตอบแบบสอบถามของ
บัณฑิตที่หลากหลาย ได้แก่ เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัย การ
โทรศัพท์สอบถาม และการส่งจดหมาย 

5. มีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการใน
ทุกประเด็น 
6. จัดท าหลักฐานให้ชัดเจน 
7. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 

- หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 7 
ครั้ง 
- มีการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ผ่านโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร 

8. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ิม
คุณวุฒิโดยไม่กระทบต่อการบริหารหลักสูตร
และต าแหน่งทางวิชาการ 
9. ด าเนินการประเมินกระบวนการ 
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน ให้เป็นรูปธรรมให้ครบทุกประเด็น 
10. มีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ทุกปี 

- มีการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นปีการศึกษา 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จ านวน 
3 ราย  คือ อาจารย์ส าราญ วิเศษ อาจารย์กชกร เดชะค าภู 
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ )โดยไม่กระทบต่อการ
ปฏิบัติงาน) 
 

11. ควรมีการประชุมเพ่ือประเมิน
กระบวนการ 
12. น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการ
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เป็นรูปธรรม 
13. ก าหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุก
ประเด็น ในรายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ให้
ชัดเจน 
 

-มีการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ การ
วิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุกประเด็น ใน
รายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ให้ชัดเจน ในรายวิชาการ
วิเคราะห์และบริหารโครงการ ในภาคเรียนที่ 2/2559 
- มีการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ ใน
รายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ให้ชัดเจน ในรายวิชาองค์การ
และการจัดการในภาคเรียนที่ 1/2559 
- มีการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการ 
การวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาโดยระบุไว้ใน 
มคอ.3 ให้ชัดเจน ในรายวิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ภาคเรียนที่ 1/2559 
 

14. หลักสูตรควรจัดการสอบถามนักศึกษา
เพ่ือประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
15. หลักสูตรควรมีการน าเสนอผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบที่ท าให้หากเกินกรอบควรเสนอให้
ระดับคณะด าเนินการ 
16. จัดท าช่องทางที่หลากหลายในการสอบ
ข้อมูลจากนักศึกษา 

- หลักสูตรมีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลจาก
การประเมินมาพัฒนาและปรับปรุง รวมทั้งจัดช่องทางในการ
สอบถามข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน 
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ส่วนที่ 1 
 

บทสรุปการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2559 
 

หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 
2556 เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน และมีนักศึกษาจ านวน 420 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย.....3.24......คะแนน 
คุณภาพอยู่ในระดับ.....ดี......เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..4.21....คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..3.00....คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.56คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพปานกลาง 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 1 ตวับ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3 คะแนน 
อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
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ส่วนที่ 2 
การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 

ประจ าปีการศึกษา  2559 
วันที่รายงาน       สิงหาคม  พ.ศ. 2559 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร 25520261104653 
ตารางท่ี 1.1  อาจารย์ประจ าหลักหลักสูตร 
 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2559 

ผลงานทางวิชาการ 
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี 

(2555-2559) 
(นับปีปฏิทิน) (กรอกเป็นจ านวนเร่ือง) 

1. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 1. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 4 เรื่อง 
2. นายส าราญ   วิเศษ 2. นายส าราญ   วิเศษ 4 เรื่อง  
3. นางกชกร เดชะค าภู 3. นางกชกร เดชะค าภู 4 เรื่อง 
4. นายทินวุฒิ  วงศิลา 4. นายทินวุฒิ  วงศิลา - 
5.นางสาวพณิฐา  ยงพิทยาพงศ์ 5.นางสาวพณิฐา  ยงพิทยาพงศ์ 2  เรื่อง  
 
ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ผู้สอน 

1.3.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า (มาจากภายในสถาบัน) 
ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ - สาขา 

1. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ รป.ม.)รัฐประศาสนศาสตร์) 
2. นายส าราญ   วิเศษ รป.ม.)รัฐประศาสนศาสตร์) 
3. นางกชกร เดชะค าภู บธ.ม.)บริหารธุรกิจ) 
4. นายทินวุฒิ  วงศิลา รป.ม. )นโยบายสาธารณะ) 
5.นางสาวพณิฐา  ยงพิทยาพงศ์ บธ.ม.)บริหารธุรกิจ) 
6. นายเจษฎา   ไชยตา นม.)นิติศาสตร์) 
7. นางสาวสุวิมล ค าน้อย สค.ม.)สังคมวิทยา) 
8. น.ส.ภาวดี   พันธรักษ์ กศ.ม.)ภูมิศาสตร์) 
9. น.ส.วัชรี  แซงบุญเรือง กศ.ม.)เทคโนโลยีการศึกษา) 
10. นายสุริยา  ค าหว่าน M.A.Linguistics(Vienamese) 
11. นางมุทุดา   แก่นสุวรรณ ศศ.ม.)รัฐศาสตร์) 
12. น.ส.สวุิสาข์ เหล่าเกิด ศษ.ม. )เทคโนโลยีการศึกษา) 
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ชื่อ - นามสกุล คุณวุฒิ - สาขา 
13. ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ รป.ด.)รัฐประศาสนศาสตร์) 
14. ดร.วรวุฒิ  อินทนนท์ รป.ด.)รัฐประศาสนศาสตร์) 
15. ดร.วิสิฏฐ์  คิดค าส่วน ปร.ด.)ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและสาละวิน) 
16. นายสุรศักดิ์   แสนพรหม นม.)นิติศาสตร์) 
17. ดร. คงฤทธิ์  กุลวงษ์ รป.ด.)รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
 

1.3.2 อาจารย์ผู้สอนพิเศษ (มาจากนอกสถาบัน) ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 
นายอุดม  ค าจันทร์ 
3-49990-0216-629 

นม.)กฎหมายธุรกิจ) 

นางจารุภา    บันเทิงศักดิ์ศิริ 
3-48010-0498-109 

ศศ.ม.)รัฐศาสตร์) 

นางสุธีกาญจน์ สุวรรณไตรย์ 
3-48990-0217-684 

ศศ.ม.)รัฐศาสตร์) 

นายนิวัฒน์ บันเทิงศักดิ์ศิริ 
3-48010-0167-315 

ศศ.ม.)รัฐศาสตร์) 

ร.ต.อ.สุรศักดิ์   กิตติภัทรจรรยา 
3-48050-0409-227 

ศศ.ม.)รัฐศาสตร์) 

ดร.เกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย 
3-17020-0153-866 

รป.ด.)รัฐประศาสนศาสตร์) 

 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 การเรียนการสอนภาคทฤษฎี  ใช้สถานที่ของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม  
 การเรียนการสอนภาคปฏิบัติใช้สถานที่ ดังนี้ 

1.1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2. หน่วยราชการ 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบท่ี 1) 
 

ที ่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร         ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

จ านวน 5 คน และอาจารย์ทุกคนเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเดียว และ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอน  
 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

        ในปีการศึกษา 2559 มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ สกอ.
ก าหนดโดยที่ตรงสาขา จ านวน 3 คน และและสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 2 คน  

11 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

        หลักสูตรเริ่มเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกปี 2556  
มีการปรับปรุงหลักสูตรถึงปัจจุบัน ดังนี้ จะครบรอบ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 และเริ่มใช้หลักสูตรในปี
การศึกษา 2561 
  

 
หมวดที ่2  อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4) 

 
ตารางท่ี 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ครบ 5 คนเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้ง  5  คน  มีคุณวุฒิ
สมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 

มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. โดยมีการวางแผนอัตราก าลังและก าหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ ให้ตรงกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาท่ีมี
ความสัมพันธ์กับรัฐประศาสนศาสตร์ รวมทั้งมีการวางแผนปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่และ
พัฒนาอาจารย์เดิมอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์สัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ 
1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
     1.2 ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     1.3 ประกาศคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 2. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด 

     2.1 ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามระบบของมหาวิทยาลัย
นครพนม 
     2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     2.3 คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด  
     2.4 ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประจ าหลักสูตร 
3. การด าเนินการ 
     3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ.  
     3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ  
     3.3 น าเสนอรายชื่อพร้อมคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะตามแบบ สมอ.08 
4. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
     4.1 คณะกรรมการประจ าคณะประชุมเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
     4.2 คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
     5.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณา 
     5.2 คณะกรรมการบริหารวิชาการเห็นชอบเพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
6. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
     6.1 ประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
     6.2 สภาวิชาการเห็นชอบเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
7. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
     7.1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
     7.2 สภามหาวิทยาลัยนครพนมเห็นชอบ 
8. กองบริการการศึกษาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ 
9. ประกาศรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     9.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     10.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการ รับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     10.2 จัดท ารายงานสรุปผลการประเมินกระบวนการรับและ  แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร   
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 10.3 เสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

10.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้ข้อเสนอแนะต่อผลการ ประเมิน
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
11. การปรับปรุง / พัฒนา กระบวนการ การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า หลักสูตร
ตามผลการประเมิน 
     11.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อเสนอแนะผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
     11.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรน ากระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ปรับปรุง / พัฒนาไปใช้ 
     11.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินผลการน าไปใช้ 
12. รายงานผลการด าเนินการ /การพัฒนา / ปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
     12.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการน ากระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไปใช้ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
     12.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดรายงานสรุปผลงานการด าเนินงานที่แสดงให้เห็น
ถึงการพัฒนา / ปรับปรุงที่ดีขึ้น 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน)  

 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรตามระเบียบ  ข้อบังคับ  ของมหาวิทยาลัยนครพนม  มีอาจารย์ประจ าหลักสูต
ในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ในปีการศึกษา 2559 พบว่า อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีจ านวน 5 คน มีคุณวุฒิการศึกษาตรงจ านวน 3 คน และมีคุณวุฒิการศึกษา
สัมพันธ์ 2 คน ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. มีอัตราการคงอยู่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง 
ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)   

พบว่า มีอัตราการคงอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง และในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ 
(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง )  

พบว่า มีอัตราการคงอยู่  ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- การบริหารอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคน  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
มีระบบบริหารงาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีอย่างมีคุณภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ์ สกอ. 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าร่วมประชุม 
- มีภาระงานเหมาะสม 
มีความสุขในการใน
ปฏิบัติงาน 
แรงจูงใจเหมาะสม 
- มีความพึงพอใจ 
 
 

มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยมีการวางแผนกิจกรรมการพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีขั้นตอน คือ การจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้
มีต าแหน่งวิชาการ และส่งเสริมอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นโดยไม่กระทบการประจ า
หลักสูตร มีการมอบภาระงานที่เหมาะสม การเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียน
การสอน และการท างาน เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ )รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 1 พฤษภาคม 2559) โดยมีล าดับขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 
1.หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือวางแผนในด้านต่างๆดังนี้ 

1.1 ด้านอัตราก าลังเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิที่ตรงกับหลักสูตร
และทดแทนอัตราเกษียณ 

1.2 ด้านบทบาทภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งประกอบด้วย 4 
ด้านเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี คือ  

1) ภาระงานสอนไม่น้อยกว่า ไม่เกิน 3 รายวิชาต่อภาคเรียนโดยหลักสูตรน า
รายวิชาจากแผนการเรียนมาประชุมเพ่ือก าหนดผู้สอนให้ครบรายวิชาที่เปิดสอนพร้อม
ทั้งก าหนดผู้ประสานงานรายวิชา 

2) ภาระงานวิจัยหลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนมีงานวิจัย 
3) การบริการวิชาการท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจากคณะ และการบริการ

วิชาการเพ่ือหารายได้  
4) ภาระงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมหลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์ทุกคนเข้า

ร่วมโครงการของคณะและสาขาวิชา 
1.3 ด้านการบริหารหลักสูตรหลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการ

สอนติดตามและประเมินผลเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมปรับปรุงหลักสูตรตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร 

1.4 การสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 
)รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่1/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559) 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ จากการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ผู้บริหารหลกัสูตร ได้มีการสนับสนุนให้มีการสอนอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการวางแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มี
การคงอยู่ตลอดหลักสูตร คือการสร้างแรงจูงใจในการท างานโดยให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ที่ เ อ้ือเฟ้ือระหว่างกัน และ
การหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตลอดจนมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร  ดังนี้ )รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่1/2559 วันที่ 3 
พฤษภาคม 2559) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
 

1. ด้านอัตราก าลังเมื่อหลักสูตรได้ส ารวจว่ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใด
ก าลังจะเกษียณอายุหรือประสงค์จะลาศึกษาต่อหรือไม่ซึ่งพบว่าขณะนี้ในปี 2559 ยังไม่
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านใดจะเกษียณอายุแต่ขณะนี้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 
ท่านก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอก )ไม่กระทบการปฏิบัติงาน) และเมื่อ
พิจารณาอัตราก าลังที่มีอยู่พบว่าในปี 2559 นี้ภายในสาขาวิชามีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิที่จะ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตรงและสัมพันธ์ ครบตามเกณฑ์ สกอ. แต่หลักสูตรยังคงมี
แผนในการขอตั้งอัตราก าลังเพ่ิมเติมในปี 2560 

2.ด้านบทบาทภาระหน้าที่หลักสูตรได้มีการกระจายและมอบหมายงานให้กับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนโดยหลักสูตรพิจารณาจัดผู้สอนตามความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์สอนเดิมโดยอาจารย์ทุกท่านมีภาระงานสอน ไม่เกิน 3 รายวิชา 
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.3 และมคอ.4) ในรายวิชาที่สอนเพ่ือจัดส่งก่อนเปิดภาค
เรียนโดย 1 รายวิชาที่มีการสอนร่วมให้จัดท าเพียงแค่ 1 ชดุเพ่ือให้การเรียนการสอน
เป็นมาตรฐานเดียวกันและให้ท าการสอนตามรายวิชาที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางที่
ได้เขียนไว้ในมคอ.3 และมคอ.4 ตลอดภาคการศึกษาและมอบหมายให้อาจารย์รายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.5 และมคอ.6) ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 30 วัน 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อฝุายวิจัยคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือให้คณะพิจารณาและจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยและ
ด าเนินการวิจัยและรายงานผลตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท าบริการวิชาการมีการจัดท าโครงการบริการ
วิชาการแบบบูรณาการร่วมกับหลักสูตรในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้
งบประมาณ และโครงการวิชาการเพ่ือหารายของหลักสูตรอีก 1 โครงการ  

5 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดย
ระดับคณะและหลักสูตรในลักษณะการบูรณาการ 

6. หลักสูตรมีสอบถามถึงแรงจูงใจ ขวัญและก าลังใจ รวมความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1. ด้านบทบาทภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานโดยการจัดประชุมหลักสูตรและระบบกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Line , 
E-mail) และมีการประเมินผล โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะผู้บริหารและ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 2. ด้านบริหารการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ทุกคนมีภาระงานสอนไม่เกิน 

3 รายวิชาต่อภาคเรียนเป็นไปตามก าหนดคิดเป็นร้อยละ100 ซึ่งผลการประเมินผู้สอน
โดยนักศึกษาพบว่าอาจารย์ทุกคนได้คะแนนสูงกว่า 3.51 คิดเป็นร้อยละ 100 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมมคอ.3 ครบทุกรายวิชาก่อนเปิดภาคเรียนทุก
ภาคเรียน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมมคอ.4 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมมคอ.5 ครบทุกรายวิชาเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

ทุกภาคเรียน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรวบรวมมคอ.6 รายวิชาการการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท ามคอ.7 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2559 มีการ

วิพากษ์ มคอ. และจัดส่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ตามก าหนดระยะเวลา 
3. งานวิจัยอาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ จ านวน 2 เรื่อง 
4. งานบริการวิชาการอาจารย์จัดและเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคิดเป็น

ร้อยละ 100 
5. งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอาจารย์จัดและเข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมคิดเป็นร้อยละ 100 
6. การบริหารหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ด าเนินงานได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหมวด 7 การ
ประกันคุณภาพหลักสูตรในมคอ. 2 ซึ่งมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานจ านวน 11 ตัวบ่งชี้
และหลักสูตรด าเนินงานผ่านประเมินทั้ง 11 ตัวบ่งชี้คิดเป็นร้อยละ 100 แต่จากการ
ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลในภาคเรียนที่ 1/2559 ยังพบบางส่วนคือในส่วนของ
มคอ.5 นั้นผู้สอนบางท่านรายงาน มคอ.5 โดยท าเพียงรายวิชา 1 เดียวโดยการรวมทุก
กลุ่มเรียนที่สอนเข้าด้วยกันในขณะที่ผู้สอนบางท่านท ามคอ.5 แยกกลุ่มเรียนซึ่งอาจเกิด
จากขั้นตอนของการมอบหมายส่วนงานสอนซึ่งไม่ได้อธิบายส่วนนี้ชัดเจน 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีแรงจูงใจ และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตร  4.49 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.39 
ผลจากการปรับปรุง 

มติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรผลการปรับปรุงกระบวนการบริหาร
อาจารย์ จากประเด็นปัญหาที่พบในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เรื่องการจัดท า
มคอ. 5 เมื่อมีการประชุมหลักสูตร จึงได้มีการชี้แจงเรื่องการจัดท า มคอ. 5 ตาม
แนวนโยบายของคณะ คือ1 กลุ่มเรียนต่อ 1 ชุด ซึ่งปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 
2/2559 อาจารย์ผู้สอนทุกท่านได้ท า มคอ. 5 เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 4.49 ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนขึ้น
จากปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.39 )รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2560) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณและ
คุณภาพ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทุกคน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- มีระบบบริหารงาน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
อย่างมีคุณภาพ เป็นไป
ตามเกณฑ์ สกอ. 
- อาจารย์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาการบริหาร
หลักสูตรรวมทั้งการเรียนรู้
ด้านการวิจัย การเรียนกา
สอน และการบริการิชา
การ นอกเหนือจากการ
วิจัยและการสอน 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรอยู่ใน
ระดับดีมาก 
 
 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน)  
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ ส าหรับอาจารย์เก่า เนื่องจากหลักสูตรไม่มีการรับอาจารย์เพิ่ม ซึ่งมีการ
ส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ ด้วยการจัดสรรเงินทุน และจัดท าโครงการ
สนับสนุนการผลิต ต ารา การเขียนบทความวิชาการปีงบประมาณ 2559 เพื่อจูงใจให้
อาจารย์ได้ผลิตผลงานวิชาการเพิ่มมากข้ึน 

1. หลักสูตรประชุมเพ่ือวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในส่วนของ 
1.1 การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 3 คนโดยพิจารณาตามเกณฑ์การ

ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
1.2 การพัฒนาผลงานทางวิชาการในระดับ ผศ. ซึ่งเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว

อย่างน้อย 5 ปีส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทและอย่างน้อย 3 ปีส าหรับผู้ส าเร็จ
การศึกษาปริญญาเอกซ่ึงหลักสูตรมีผู้เข้าเกณฑ์จ านวน ผศ.จ านวน 2 คน 

โดยมีกระบวนการพัฒนาผลงานวิชาการมีดังนี้ 
1. อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
2. หลักสูตรส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเรื่องวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการ

ซึ่งคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
3. อาจารย์เขียนผลงานทางวิชาการตามรายวิชาที่ขอต าแหน่ง 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพี่เลี้ยงเพ่ือตรวจสอบความ

ถูกต้องครบถ้วนของผลงานวิชาการและปรับแก้ไขตามที่เสนอแนะ 
5. อาจารย์ยื่นเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือน าเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณา

ต่อไป 
1.3 การฝึกอบรมอย่างน้อยปีละครั้งต่อภาคการศึกษาซึ่งหลักสูตรในการ

อบรมจะต้องสอดคล้องกับภาระงานและมีความทันสมัย 
1.4 การผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัย อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องผลิตและ

เผยแพร่ผลงานวิจัยในปี 2559  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

หลักสูตรมีการก ากับ ควบคุมส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเองในการท า
ผลงานทางวิชา การงานวิจัย/งานสร้างสรรค ์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ โดยการ
การส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างเนื่องทั้งในคณะ มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
และภายนอกมหาวิทยาลัย )ตารางสรุปการเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาตนเอง)  อย่างน้อย 
1 ครั้ง ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตรรวม
ไปถึงการสนับสนุนให้คณาจารย์ศึกษาต่อเพ่ือให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น การขอรับทุนส าหรับ
งานวิจัยต่าง ๆ การพัฒนาผลงานวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  

 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง 

มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จากที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร  พบว่า กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ มีปัญหาในขั้นตอน “การด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์” 
ซึ่งที่ผ่านมา ได้จัดการส่งและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านวิชาการและความรู้
เกี่ยวกับหลักสูตรรวมทั้งการเข้าร่วมอบรม ท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอและครอบคลุมใน
หลาย ๆ ด้านตามความเหมาะสมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคน จากที่ประชุม
เห็นว่าการส่งเสริมพัฒนาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการขอผลงานวิชาการและการ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการไม่เป็นไปตามเปูาหมาย และยังขาดขั้นตอน “การส ารวจ
ความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์” ให้เป็นไปตามความต้องการที่แท้จริงของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคน และได้มีการส ารวจความต้องการการส่งเสริมและ
พัฒนา ตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน มีความต้องการพัฒนาการเขียน
บทความวิชาการ และบทความวิจัยเพ่ือรับการตีพิมพ์และเผยแพร่ และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ )รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 
4/2559 วันที่ 6 มกราคม 2560) 
ผลจากการปรับปรุง 

ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่าอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คือ อาจารย์กชกร เดชะค าภู สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการในปี 2559 จ านวน 2 เรื่อง 
ส่วนผลงานวิชาการ (เอกสารประกอบการสอน) ของอาจารย์ส าราญ วิเศษ ที่จะยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ มีความก้าวหน้าเพ่ิมมากขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 แล้วเสร็จและ
ได้ส่งรายชื่อไปยังฝุายบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยเพ่ือขอก าหนดวิชาการและได้
เข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมในขอต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วน
การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก พบว่ อาจารย์ส าราญ  วิเศษ 
อาจารย์กชกร เดชคะค าภู อยู่ระหว่างการอนุมัติการส าเร็จการศึกษา และอาจารย์กชกร 
เดชะค าภู ได้รับทุนการผลิตต ารา และผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบส ารวจความพึง
พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตรปีการศึกษา 2559 อยู่
ในระดับดีคิดเป็น 4.49  

 



18 
 

 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก   -ไม่ม-ี 
ร้อยละอาจารย์ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ    -ไม่ม-ี 
จ านวนผลงานวชิาการของอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร เท่ากับ 1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 20 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร )คน) 5 
2. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร )ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
3. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร )ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 5 
4. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร )ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
5. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
6. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
7. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
8. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
9. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 
10. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
11. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
12. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาโท - 
13. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  
รวมจ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก - 
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก - 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 0 
จ านวนรวมอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  
ร้อยละของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)   

 

 
จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ปีการศึกษา 2559  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  1 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  จ านวน  2  ผลงาน ดังนี้ 
 

ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 
นางกชกร เดชะค าภ ู การประเมินมลูค่าน้ าชลประทาน 

โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน้ าก่ า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จังหวัดนครพนม 

วารสารวิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒิ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

 

0.80 

นางกชกร เดชะค าภ ู การประเมินอัตราค่าน้ าชลประทานท่ี
เหมาะสม กรณีศึกการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพัฒนาลุม่น้ าก่ า )จังหวัด
สกลนคร-จังหวัดนครพนม) 

เครือข่ายองค์การบริหารงานวิจยั
แห่งชาติ )มหกรรมงานวิจยัส่วนภมูิภาค) 

0.20 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3) 
 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
         1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ในปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558  จ านวนอัตราการ
และปีการศึกษา   2559  จ านวนประจ าหลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษาทั้ง  5 คน  ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็น
ร้อยละ  100  
 
ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 
   

 ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
2559 4.49 
2558 4.39 
2557 4.25 

 

 
 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 
(องค์ประกอบที่ 2 และ 3) 

 
    ตารางท่ี 3.1 ข้อมูลนักศึกษา 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ )จ านวนจริง) ในแต่
ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 

2556 2557 2558 2559 การคงอยู่ 
2556 80 80 80 76 76 95.00 
2557 120 - 120 120 118 98.33 
2558 120 - - 120 110 91.67 
2559 100 - - - 100 100.00 

 
    ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  
            ตามข้อมูลจ านวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 2559 พบว่า โดยรวมมีอัตราการคงอยู่โดยคิดเป็นร้อยละ 
100 พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาอยู่ในระดับดี  
           
 
 
 



20 
 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3. 1 การรับนักศึกษา 
- การรับนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
จ านวนการรับนักศึกษา
ตามเปูาหมาย จ านวน 
80 คน  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
   เป็นผู้ที่จบ

การศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ
เทียบเท่า  
- มีทัศนคติที่ดีต่อ

หลักสูตร 
- มีทักษะในการ

สื่อสาร  
- ความสามารถพิเศษ 

เช่น กีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม 
หรือเทียบเท่าโดยมี
คุณสมบัติอ่ืนที่เป็นไป
ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยนครพนม
ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2555 

ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอนการท างาน)  
      ในระบบการรับนักศึกษา  มีระบบ กลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย 
     1.1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ก าหนดการรับนักศึกษา   
     1.2 สรุปรายงานการประชุม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
3. ก าหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา 
เกณฑ์ และเครื่องมือคัดเลือกวิธีการคัดเลือกและ การก ากับ ติดตาม 
     3.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาชี้แจง ระบบ และมอบหมายหน้าที่        
     3.2 รับสมัครตามระบบการศึกษา 
4. ด าเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา 
     4.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทั้งระบบ โควต้า กลุ่ม
สนุก และรับตรงทั่วประเทศ 
     4.2 รับสมัครตามระบบการรับนักศึกษา 
5.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ 
ของหลักสูตร 
     5.1  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  
     5.2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
    6.1  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน 
    6.2  คณะกรรมการฯ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 
7. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผล 
     7.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์  
       7.2 สรุปรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
8. บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษา ของกองบริการการศึกษา 
       8.1 กรอกผลการรับนักศึกษาในระบบ  
       8.2 ตรวจสอบผลการรับนักศึกษา 
9.  รับรายงานตัวนักศึกษาตามก าหนดการและขั้นตอนที่ก าหนด 
       9.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
       9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา  
       9.3 รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน 
10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
       10.1  รายงานผลการรบัรายงานตัวนักศึกษา  
       10.2  ประกาศในเว็บไซต์มคณะ/มหาวิทยาลัย 
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 11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ

นักศึกษา  มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนักศึกษา ต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ  มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 
13. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 
มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการรับนักศึกษา 
14.รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหาร  
หลักสูตรด าเนินการเพื่อน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติคือ 

จากการด าเนินงานตามระบบ กลไก พบว่า  การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2559  
มีการตั้งเปูาหมายรับนักศึกษา จ านวน 80 คน โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร )มคอ.2) โดยแบ่งเป็นระบบ
โควต้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบรับตรงรอบที่ 1 และระบบรับตรงรอบที่ 2 
ประเภทบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศ โดยผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็น
ผู้ด าเนินการเปิดรับสมัคร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ีอพิจารณาจ านวนการรับนักศึกษา เกณฑ์คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร ก าหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ซึ่งการรับนักศึกษาในรอบแรกมีจ านวนนักศึกษาที่มาสมัครและรายงานตัว 
จ านน 65 คน  โดยไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ พบว่าการรับ
นักศึกษาได้ต่ ากว่าเปูาหมาย จ านวน 15 คน เนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันและภาวะ
เศรษฐกิจ รวมทั้งค่านิยมของผู้ปกครอง อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุม เพ่ือทบทวน
กระบวนการรับสมัครนักศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยของรัฐรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยไม่
จ ากัดจ านวน และเปิดรับ 2 ครั้ง จึงส่งผลท าให้นักศึกษาท่ีมาสมัครเรียน มีจ านวนลดลง 

 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม ประเมินการกระบวนการการรับนักศึกษาปี
การศึกษา 2559 พบว่า การรับนักศึกษาในรอบแรกได้ต่ ากว่าเปูาหมาย ทางสาขาวิชาจึง
ได้ปรับปรุงการด าเนินงานกระบวนการรับสมัครนักศึกษา โดยมีการจัดคณาจารย์ใน
หลักสูตรเข้าแนะแนวร่วมกับฝุายแนะแนวระดับคณะ และการตลาดของคณะ และร่วม
จัดกิจกรรม Open House กับโรงเรียนในจังหวัดเพ่ือเป็นการแนะน าสาขาวิชาให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการออกระชาสัมพันธ์ตามสถานที่ต่าง ๆ )รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที 1/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559) 
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 ผลของการปรับปรุงกระบวนการ 

มติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสรุปว่า ในปีการศึกษา 2559 ผลจากการ 
ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาท าให้มีนักศึกษาสมัครและรายงานตัวเกินเปูาหมาย
ก าหนดไว้  20 คน หลักสูตรน าแนวทางการรับนักศึกษาเข้าสู่วาระการประชุมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีมติให้มีการปรับปรุงกระบวนการใหม่ โดยการเพ่ิม
กิจกรรมที่เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปลาย ให้มากขึ้น เช่น การส่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรไปเป็นวิทยากรในหัวข้อที่ทันสมัย และเป็นเรื่องที่น่าสนใจใน
ปัจจุบันให้กับนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนรู้จักและเกิดความคุ้นเคยกับหลักสูตรทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อจ านวนนักศึกษาที่สมัครเข้ามาศึกษากับ
หลักสูตรมีจ านวนมากขึ้นเป็นไปตามเปูาหมายที่วางไว้ในปีการศึกษา 2560 ต่อไป 
 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้านักศึกษา  
เป้าหมายเชิงปริมาณ   

นักศึกษาแรกเข้า
จ านวน 100 คน  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม รู้
ค ว า มส าม า รถ ด้ า น
ภ าษา อั ง กฤ ษ  แล ะ
ความรู้ พ้ืนฐานทางรัฐ
ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์
เพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 

ระบบกลไก/กระบวนการ 
ในระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีระบบ กลไก โดยมีล าดับขั้นตอน

การด าเนินงานดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน      
2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
     2.2 สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับ
นักศึกษา 
     2.3 ท าแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้อง กับ 
มคอ.2  ปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
       3.1 น าเสนอร่างแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อคณะ
กรรมการบริหาร  
       3.2 พิจารณาอนุมัติแผนงาน 
4. การด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
       4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
       4.2 ประชุมวางแผนด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา 
       4.3  ด าเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม  
       5.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  5.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  5.3 ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  5.4 ปรับปรุงการด าเนินการเตรียมความพร้อม 
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 6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

  6.1 ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  6.2 สรุปผลการด าเนินงาน 

7.  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
      7.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อม  

  7.2 สรุปผลการปรับปรุง 
8. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็น
รูปธรรม 

 8.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม  
 8.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

9. จัดท ารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเซิงประจักษ์    
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปี
การศึกษา  2558 พบว่า หลักสูตรมีการเตรียมความที่เน้นควบคู่ไปกับกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย และคณะ ได้แก่ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทุกคน โดยขาดการพิจารณา
คะแนนสอบเข้าของนักศึกษา โดยการประชุมการจัดการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่า 
การเตรียมความพร้อมเพียงการปฐมนิเทศในการปีการศึกษา 2558  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษา  )รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที 
1/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559) 
 
ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาตั้งแต่การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณา ทบทวน 
แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยมีการสรุปมติที่ประชุมจากสอบ
ข้อเขียนการสอบสัมภาษณ์ผู้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ และการสอบ
ความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ พบว่า ผู้เข้าศึกษาต่อ จ านวน 50 คน มีคะแนน
สอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ถึงร้อยละ 50 และมีความรู้พ้ืนฐานทางรัฐประศาสตร์ไม่ถึง        
ร้อยละ 50 จ านวน 20 คน สาขาก าหนดโครงการ/กิจกรรม 2 กิจกรรม เพ่ือปรับ
พ้ืนฐานทางรัฐประศาสนศาสตร์ และภาษาอังกฤษ เพ่ือแนะน าหลักสูตรและวิธีการเรียน
ให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูลสามารถน าไปใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนและ
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด )รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3/2559 วันที่ 6 ธันวาคม 2559) 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/  

เมื่อด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแล้วเสร็จ สาขาวิชาจึงจัดให้มี 
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อสรุปผลการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ก่อน
เรียน ประจาปีการศึกษา ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.33 พบว่า เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า นักศึกษาใหม่มีความคิดเห็นต่อการปรับตัวตัวเข้ากับเพ่ือน
ร่วมชั้นมากที่สุด 4.88 รองลงมาคือ การถ่ายทอดของวิทยากร เข้าใจ ฟังง่าย มีค่าเฉลี่ย 
4.78 และประเด็นที่น้อยที่น้อยที่สุด คือด้านความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ มาใช้ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ย 3.88 จึงน าไป
ปรับปรุงในการจัดโครงการปีการศึกษาต่อไป และได้มีการสรุปประเมินกระบวนการผล
การด าเนินงานตามระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา พบว่า ในช่วงเวลาการ
จัดโครงการมีช่วงเวลาน้อยไป ไม่สามารถปรับพ้ืนฐานก่อนเปิดการศึกษาที่ดีเท่าที่ควร
เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการเตรียมความนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาต่อไป 
เช่น โครงการเตรียมความนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2559 ได้มีข้อเสนอแนะคือ 
อยากให้เพ่ิมระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการมากขึ้นและเพ่ิมกิจกรรมให้มีความ
หลากหลาย )รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่3/2559 วันที่ 6 
ธันวาคม 2559) 

ตัวบ่งชี้  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
- การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
     นักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
     นักศึกษาทุกคนได้
ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว   
 
 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน)  
ในระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี มีระบบและกลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา 
       1.1  สาชาวชิาประชุมเพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  

  1.2  สาชาวชิาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อฝุายวิชาการให้ลงนาม 
2. ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและ แนะ
แนวแก่นักศึกษา /บทบาทหน้าที่ อาจารย์ทีป่รึกษา ให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้ง การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
       2.1 อาจารย์ทีป่รึกษาประชุมทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษา 
       2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยก าหนดบทบาทหน้าที่ชอบอาจารย์ที่
ปรึกษาในค าสั่งให้ชัดเจน  
       2.3 แจ้งค าสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ 
3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่
นักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์ทีป่รึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้ค าปรึกษา  

3.1 บันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา 
       3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา        



25 
 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 
 3.3 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รึกษาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและการแนะแนว

แก่นักศึกษา 
4. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ของ
นักศึกษา /การจัดการความเสี่ยงด้าน นักศึกษา 
        4.1 อาจารย์ทีป่รึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฝุายกิจการ
นักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาทีพ่บจากการให้ค าปรึกษา  
        4.2 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะเพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
5. ก าหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ทั้ง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
       5.1 อาจารย์ทีป่รึกษาร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษาประชุม  เพื่อก าหนดซ่อง
ทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ทีป่รึกษากับนักศึกษา เช่น สื่อออนไลน์  
ตู้จดหมาย ก าหนดเวลาให้ค าปรึกษา 
        5.2 แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทราบ 
6. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาการให้ค าปรึกษา 
        6.1 ฝุายกิจการนักศึกษาจัดท าแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา   
        6.2 อาจารย์ทีป่รึกษาให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการให้
ค าปรึกษา 
        6.3 อาจารย์ทีป่รึกษารวบรวมเก็บเป็นข้อมูล/รายงานฝุายกิจการนักศึกษา
รวบรวมเป็นฐานข้อมูล 
7. ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /
การจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษาตามแนวทางทีก่ าหนด 
        7.1 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
        7.2 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงฝุายวิชาการแจ้งก าหนดชั่วโมงการให้
ค าปรึกษาแก่อาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษา 
        7.3 ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 
        8.1 ฝุายกิจการนักศึกษาจัดท าแบบส ารวจ/แบบสอบถามความพึงพอใจการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา  
        8.2 ฝุายกิจการนักศึกษาให้นักศึกษาตอบแบบส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจ
การใหค้ าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา 
        8.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
        8.4 สรุปผล  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
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 9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มตี่อคุณภาพการให้บริการให้ 

ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษา 
        9.1 อาจารย์ทีป่รึกษาร่วมกับฝุายกิจการนักศึกษาประชุมเพ่ือประเมิน
กระบวนการให้บริการฯ และร่วมพิจารณาหาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
ให้บริการฯ  
        9.2 รายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาแนวทาง ปรับปรุง 
พัฒนากระบวนการให้บริการฯ 
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
ของนักศึกษา/การจัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน 
        10.1 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการ
ให้บริการฯ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
        10.2 น าแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ ที่คณะกรรมการ
ประจ าคณะเห็นชอบไปปรับปรุง/พัฒนาการให้ค าปรึกษา 
11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
12.  ฝุายกิจการนักศึกษารายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะทราบ 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

หลักสูตรมีการจัดเตรียมความพร้อมเมื่อนักศึกษาต้องการค าปรึกษาหรือข้อมูล
วิชาการ โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 )ค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา) และด าเนินดังนี้ 

1. การจัดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ในตารางเรียนแต่ละภาค
การศึกษาซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3 นอกจากนี้ยังมีการก าหนดวันและเวลาในการนัดพบ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในภาพรวมของสาขาวิชาฯ คือ ทุกวันพุธที่ 2 ของเดือน ซึ่งเป็น
กิจกรรม Home Room ทีน่ักศึกษาจะได้พบอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนอย่างน้อย 5 
ครั้งต่อปีการศึกษา 

2. จากการด าเนินการให้ค าปรึกษา พบว่า ทั้งด้านวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสาร 
และด้านแนะแนว ส่วนใหญ่นักศึกษาขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องการ
เรียนในภาคทฤษฎีในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม รวมทั้งปัญหาด้านอ่ืน  
เช่น การลงทะเบียนเรียน การท ากิจกรรม ท าโครงการต่าง ๆ และ เมื่อเสร็จสิ้นภาค
การศึกษาท่ี 1 แล้ว ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษา 
และท าการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการให้ค าปรึกษาเอง )อาจารย์
ที่ปรึกษาประเมินตนเอง) ผลการส ารวจความพึงพอใจประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2559 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 คะแนนและ 
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 
 อาจารย์ที่ปรึกษามีความพึงพอใจในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.86 คะแนน 
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลการดูแลการให้ค าปรึกษา

วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้ด าเนินการในแนวทางดังกล่าว
หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2559 และการน าผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจของ
การศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ของหลักสูตรไม่สามารถเข้า
พบอาจารย์ที่ปรึกษาครบ 5 ครั้งตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้เนื่องจากบางครั้งมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ตรงกับตารางการเข้าพบที่ก าหนด อาจารย์มีภาระสอนภาคปฏิบัติ 
นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ซึ่งมีข้อเสนอแนะว่า ในกระบวนการ
ให้ค าปรึกษาตามระบบควรมีการก าหนดช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาในช่องทางอ่ืน ๆ เพิ่มเติม และควรมีช่องทางการประสานงานให้กับ
นักศึกษาทีป่ระสบปัญหาเฉพาะหรือนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนและมีความเสี่ยง เช่น
ปัญหาความพร่องทางการเรียน ยาเสพติด การตั้งครรภ์ระหว่างเรียน นอกจากการเข้า
พบตามตารางได้ที่ประชุมหลักสูตรจึงมีมติเห็นชอบ “ให้ปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
โดยหลักสูตรควรเพ่ิมช่องทางอ่ืนในการให้ค าปรึกษานักศึกษา เช่น ช่องทางออนไลน์
โดยจะเริ่มด าเนินการในภาคการศึกษาที่ 2/2559” หลักสูตรจึงประชุมวางแผนก่อนเปิด
ภาคการศึกษาและชี้แจงให้อาจารย์ที่ปรึกษาน าช่องทาง“ออนไลน์”ไปใช้ในการให้
ค าปรึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2559 เป็นต้นไป 
 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ  
          มีการปรับปรุงกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา  โดยด าเนินงานตามผลการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษา แนวทางในการ
ดูแลนักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร จากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ดังนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2 
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ จึงได้ท าการจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเล่มใหม่ขึ้นเพ่ือ
ท าการปรับเพ่ิมเติมในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของนักศึกษาเข้ามาในระบบการ
ให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตระบบใหม่  และในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับ
ปรับปรุง ได้เพ่ิมท าเนียบหน่วยงานผู้ประสานงานจากองค์กรภายนอก ได้แก่ ชื่อและ
หมายเลขโทรศัพท์ของนักสังคมสงเคราะห์ประจ าส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ )พมจ.นครพนม) และศูนย์คุ้มครองเด็กและสตรี โรงพยาบาลนครพนม เป็น
ต้น หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินองค์กรภายนอก )สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน สายด่วนศูนย์
ช่วยเหลือสังคม) และเพ่ิมช่องทางการติดต่อส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ระบุช่องทางใน
การติดต่อกับนักศึกษาทั้งกลุ่ม Facebook และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และไอดีไลน์ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน )รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้ งที่ 3/2559 
วันที่ 6 ธันวาคม 2559) 
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 
 ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ 

ผลจากการปรับปรุงที่ชัดเจน พบว่า จากการพัฒนาและปรับปรุงระบบการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาระบบใหม่นั้น  หลักสูตรได้
ด าเนินการแจ้งขั้นตอนการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทุกคนได้รับทราบ ในชั่วโมง Home 
Room สาขาวิชา เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 และได้มีการให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อน จ านวน 1 ราย โดยการร่วมพูดคุยกับผู้ปกครอง
ของนักศึกษา และอีก 1 ราย โดยได้วางแผนการดูแลนักศึกษาที่ปัญหาซับซ้อนและ
ปูองกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และมีการประเมินติดตามผลเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง ในส่วนการพบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เป็นไปตามตารางที่ก าหนด ทางหลักสูตร
ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ โดยมีการก าหนดช่องการการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเพ่ิมเติม เช่น ทางโทรศัพท์ )สายด่วนกรณีฉุกเฉิน)  
และช่องทางการสื่อสารออนไลน์ เมื่อหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษาวิชาการและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.85 และจากการ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต ผลคะแนนความ
พึงพอใจอยู่ที่ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.92 เพ่ิมข้ึนจากภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
คน )รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 7/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 
2560)  

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักศึกษา ทุกคน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ     
  -นักศึกษาได้รับ
พัฒนาศักยภาพและ
การเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษ 
ที ่21  
 

มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 หลักสูตรได้ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร โดยวางแผนการด าเนินงานใน
กิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การส ารวจต้องในการพัฒนาศักยภาพและเข้า
ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน 
ตามมคอ. 2  และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดหาทุน
สนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 

 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน)  
       ในปีการศึกษา 2559  มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ตามระบบและกลไก มีกระบวนการ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ประชุมวางแผนเพ่ือเตรียมการพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่  21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามมคอ. 2 เช่น จัดท ากิจกรรมเพ่ือช่วย
ในการพัฒนานักศึกษาให้เกิดทักษะทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ภายใต้โครงการดังนี้ 
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 1. โครงการอบรมกฎหมายจราจรและการปูองกันภัยอาชญากรรมใน

ชีวิตประจ าวัน 
2. โครงการปฐมนิ เทศของมหาวิทยาลัยและของคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ : กิจกรรมการ

ตอบปัญหาทางรัฐประศาสตร์ วันที่ 2 กันยายน 255- 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการ

สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ณ วัดด่านสาวคอย อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
5. โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7  วันที่ 2- 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  
 

การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ   
หลักสูตร มีการประชุมสรุปผลและประเมินผลกระบวนการการพัฒนาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป จากผลการประเมินกระบวนการ พบ
ปัญหาในขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะระหว่างเรียนและก่อนฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ได้แก่เพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดเอกสารและรายงานส าหรับนักศึกษา 
และการจัดท ารายงานการวิจัย ส่วนทักษะที่นักศึกษาต้องการก่อนส าเร็จการศึกษา ได้
ทักษะการพูดต่อสาธารณะชนการพัฒนาบุคลิกภาพ )ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น)  

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ  

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2559 สาขาวิชาได้เพ่ิมกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
โดยสอบถามจากนักศึกษา เมื่อได้ข้อมูลจากนักศึกษาอาจารย์ประจ าหลักสูตรก็จะ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือร่วมกันวิเคราะห์และจัด
แบ่งกลุ่มความต้องการที่มีลักษณะความต้องการเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันเป็นกลุ่ม
เดียวกัน ซึ่งจากการประชุมสามารถสรุปได้ว่านักศึกษามีความต้องการ พัฒนาการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย การพัฒนาทักษะระหว่าง
เรียนและก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่ เพ่ิมเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
และทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การท าจัดเอกสาร
และการท ารายงานส าหรับนักศึกษา และการจัดท ารายงานการวิจัย ส่วนทักษะที่
นักศึกษาต้องการก่อนส าเร็จการศึกษา ได้แก่ ทักษะการพูดต่อหน้าที่สาธารณะ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หลักสูตรจึงมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมใน
การด าเนินโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา  ดังนี้   
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 
 1. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน สิงหาคม 2559 

2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการ
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : กิจกรรม : การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
นักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะด้านตัวเลขโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และการ
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ : กิจกรรม : การศึกษาดูงาน กิจกรรมกลุ่ม และการ
ตอบค าถามภาษาอังกฤษ 5 – 8 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดเพชรบุรี 

เนื่องจากเวลาในการท ากิจกรรมค่อนข้างน้อยหลักสูตรจึงขอความร่วมมือจาก
อาจารย์ผู้สอนโดยเฉพาะอาจารย์ประจ าให้สอดแทรกกิจกรรมระหว่างเรียน  

จากการปรับปรุงกระบวนการ พบว่า ได้มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน
ศตวรรษที่ 21 ครบทุกคน โดยทุกโครงการได้มีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ตัวบ่งชี้  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 
- อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 
จ านวน 52 คน  
- อัตราการคงอยู่ 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร 

จ านวนที่นักศึกษา
ลาออก/คัดชื่อออก 
เมื่อสิ้นปีการศึกษาที่
ประเมิน 

2556 2557 2558 2559 

2555 120 - - - 116 ลาพักการเรียน 1  
ลาออก 1 
โอนย้าย 1  
ขาดการติดต่อ 17 

2556 80 - - - 52 
2557 120 - - - - 
2558 120 - - - - 
2559 100 - - - - 

- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
    ปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด จ านวน 52  คน จากทั้งหมด 

80 คน  คิดเป็น ร้อยละ 65.00  
- อัตราการคงอยู่ 

ปีการศึกษา 2556   มีนักศึกษารับเข้า 80 คน ส าเร็จการศึกษา 52 คน 
นักศึกษาคงอยู่ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 72.38 

ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารับเข้า 120 คน พ้นสภาพนักศึกษา 2 คน 
นักศึกษาคงอยู่ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 98.33  

ปีการศึกษา 2558   มีนักศึกษารับเข้า 120 คน พ้นสภาพนักศึกษา 10 คน 
นักศึกษาคงอยู่ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 91.67 

ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารับเข้า 100 คน มีอัตราคงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 

 - ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
          1. ผลการเรียนไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี 
          2. นักศึกษาลาออกเพ่ือไปรับราชการ ทหาร/ต ารวจ 
          3. ปัจจัยด้านการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ 
          5. นักศึกษาไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ   

6. ผู้ปกครองมีความประสงค์ให้ลาออก 
 

ในปีการศึกษา 2559 พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จ านวน  420 คน 
จากนักศึกษาทุกชั้นปี คิดเป็นร้อยละ 80.00 และผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 52  คน 
จากทั้งหมด 80 คน คิดเป็น ร้อยละ 65.00 

 
- ความพึงพอใจ และ
ผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 
ปีการศึกษา 2559 พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการ

จัดการข้อร้องเรียน อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.43 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35  

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการ
จัดการข้อร้องเรียนด้านอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.45 จากผลการประเมินแสดง
ให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  

ส าหรับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ย 4.43 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ย 4.33 พิจารณาราย
ประเด็น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอข้อร้องเรียน
มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.45  และประเด็นควรปรับปรุง ได้แก่ การพิจารณาการจัดการข้อ
ร้องเรียนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม และควรมีการจัดหาหนังสือประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
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ตารางท่ี 3.3  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)   
วันที่ส ารวจ.........................   

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 116 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 98 84.48 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา )ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

 
 

59 
39 

 
 

60.20 
39.80 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ 5  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 8  
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 1  
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท -  
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร -  
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 มีผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2558  จ านวน 116 คน 
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5) 

ตารางท่ี 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2559 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
30001101 ทักษะภาษาไทย 1/2559 23 29 16 12 2   2 2 86 84 
30002102 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 1/2559 44 19 11 6 1     81 81 
30003101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1/2559 80 10 10 6 3 1 1   111 111 
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2559 2 4 11     1  18 17 
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการน าเสนอ 1/2559 46 37 4       87 87 
30005102คณิตศาสตร์และตรรกะวิทยา 1/2559 1 10 43 - - - - 1 1 55 54 
30005101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2559 
23 7 6 5 1 1 1 1 

 
45 44 

30004101 อาเซียนศึกษา 1/2559 6 5 25 24 10   1  71 70 
30102312 กฎหมายปกครอง 1/2559 15 13 14 21 12 9 - - - 105 105 
30102301 หลักรัฐศาสตร ์ 1/2559 6 8 16 8 12 - - - - 50 50 
30102303 ระบบบริหารราชการไทย 1/2559 6 24 49 6 10 9 - - 8 110 102 
30102422 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมาย 1/2559            
30102308 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ภาครัฐ 

1/2559 
2 - 10 31 32 2 4 3 

- 
84 81 

30102433 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

1/2559 
43 47 5 21 8 - - - 

- 
176 175 

30102314 องค์การและการจัดการ 1/2559 11 13 21 20 8 - - 2 - 74 72 
30102311  ระเบียบวิธีวิจัยทางรฐัประศาสน
ศาสตร์เบื้องต้น 

1/2559 
2 14 47 7 13 - - 2 

 
85 83 

30102432 พฤติกรรมองค์การ 1/2559 7 16 30 8 5 4 1 3 - 74 73 
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสตร ์

1/2559 
64 11 14 - - - - 1 6 96 95 

30102428 กฎหมายลักษณะพยาน 1/2559 2 - 10 31 32 2 4 3 - 84 81 
30102417 การบริหารและการปกครอง
ท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

1/2559 
43 47 5 21 8 - - - 

- 
176 175 

30102424 กฎหมายอาญา ภาคทัว่ไป ภาค
ความผิด 

1/2559 
1 12 18 16 26    

 
74 74 

30102430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1/2559 3 15 17 18 21     74 74 
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 1/2559 65 5 - - - - - - 4 74 70 
30102436การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 1/2559 1 2 49 22 6   1  82 81 
30102307 การวิเคราะห์โครงการและการ
บริหารโครงการ 

1/2559 11 13 21 20 8 - - 2 - 74 72 

30102433 การพัฒนาประสิทธิภาพในการ 1/2559 43 47 5 21 8 - - - - 176 175 



34 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

ท างาน 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 

 
30102438 การบริหารส านักงาน 2/2559 11 13 21 20 8 - - 2 - 74 72 
30102432 พฤติกรรมองค์การ 2/2559 7 16 30 8 5 4 1 3 - 74 73 
30102436 การพัฒนาบุคลากรและการ
ฝึกอบรม 

2/2559 7 14 23 19 10 1 1 2 5 82 75 

30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2559 - - 1 8 24     33 33 
30005103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2559 5 20 26 4 1 - 1 1 - 92 87 
30102313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2/2559 3 6 11 32 18 6 11 3 2 92 87 
30102316 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 2/2559 2 6 9 30 17 13 4 1 - 83 82 
30004102 คุณธรรมจรยิธรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรม 

2/2559 
7 3 28 24 22 4 - 4 

- 
92 88 

30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร ์ 2/2559 7 3 11 20 24 12 11 3 - 91 81 
30102417 การบริหารการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทยีบ 

2/2559 
11 13 21 20 8 - - 2 

- 
74 72 

30102409 การเมืองการปกครองไทย 2/2559 2 - 10 31 32 2 4 3 - 84 81 
30102306 การบริหารงานคลังและ
งบประมาณ 

2/2559 
6 7 13 9 17 7 3 - 

- 
62 62 

30102309 การบริหารการพัฒนา 2/2559 11 13 21 20 8 - - 2 - 74 72 
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

2/2559 64 11 14 - - - - 1 6 96 95 

30102307 การวิเคราะห์โครงการและการ
บริหารโครงการ 

2/2559 11 13 21 20 8 - - 2 - 74 72 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
เป้าหมายเชิงปริมาณ   

หลักสูตร รป.บ. มีจ านวน หนว่ย
กิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ปรับ
สาระในรายวิชาให้ทันสมัย จ านวน 47
วิชา 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

หลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นที่
ต้องการของตลาดแรงงานมีการปรับปรุง
รายวิชาให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และ
สังคม 
 

ระบบกลไก/กระบวนการ 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์
หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมา
ประกอบพิจารณาออกแบบ หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
       1.1  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชา ในหลักสูตร 

  1.2  ติดตามบัณฑิตเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจ
ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร   ข้อ 1.1-1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่าง หลักสูตร / สาระวิชาในหลักสูตร
ตามแบบ มคอ. 2 
       2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร  

  2.2  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความ
เหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน  

  2.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือทบทวนสาระใน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  

  2.4  อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการแก้ไขสาระในรายวิชา และ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตามมติที่ประชุม  

  2.5  จัดท าร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน่าเสนอร่างหลักสูตร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
       3.1  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
       3.2  เสนอซ่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง 
       3.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดประชุมเพ่ือวิพากษ์ หลักสูตรที่
ด าเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และ
บัณฑิต 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตร ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
       5.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน่าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ 
กรรมการบริหารวิชาการ 
       5.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อน
น าเสนอข้ันต่อไป 
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการพิจารณา 
       6.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภา วิชาการ 
       6.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระใน รายวิชาก่อน
น าเสนอข้ันต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณา 
       7.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน า เสนอร่างหลักสูตรต่อสภา มหาวิทยาลัย 
       7.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อน
น าเสนอข้ันต่อไป 
8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน 
       8.1  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวางแผน ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร 
       8.2  ประซาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เซ่น webside, 
facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ 
9. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนน าข้อ เสนอแนะที่เก่ียวกับแนวทางการน าเสนอหลักสูตรที่ผ่าน
การ ปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 
10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบ
หลักสูตรจากผล การประเมิน 
       10.1  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมิน กระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร 
       10.2.  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อสรุปผลการ ประเมินผล
กระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย 

หลักสูตร  มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรอบรู้ทางด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

นโยบายสาธารณะ การบริหารการปกครองและสามารถประยุกต์องค์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้ 

2. บัณฑิตมีเจตคติท่ีดีต่อสังคมและวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมมีความ
เสียสละ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสามมารถด ารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

4. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ในการวิจัยและพัฒนาพ้ืนฐานองค์ความรู้ 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

มีการด าเนินงานตามระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยน าผลการประเมิน
หลักสูตร การส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผลการติดตามคุณภาพ
บัณฑิต เกณฑ์มาตรฐานระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ผลการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนของนักศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาก าหนด
เป็นปรัชญาของหลักสูตร จนกระทั่งการน าหลักสูตรมาใช้ในการเรียนการสอน 
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 – 2558 ทั้งนี้ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2560  และน าไปใช้ในปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
2561 โดยหลักสูตรได้ด าเนินการบรรจุโครงการปรับปรุงหลักสูตรในแผนปฏิบัติ
ราชการปีงบประมาณ 2560 และได้ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 22 – 
23 ธันวาคม 2559 โดยน า มคอ. 1 หลักสูตรรฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมาเป็น
ฐานในการปรับปรุงหลักสูตร 

มีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.49 
และจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย  และมี
ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงรายวิชาการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
เปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ได้
ข้อคิดเห็นที่ครอบคลุม ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรได้ก าหนดใน
แผนปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการจัดท าโครงการ
วิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต )รปบ. รัฐประศาสน
ศาสตร์) )ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561)  

พบว่า ผลการด าเนินงานปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา   ดังนี ้
     -  คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 
7/2555 เมื่อวันที่    23 สิงหาคม 2555     
     -  สภาวชิาการ มหาวิทยาลัยนครพนม  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2555 
     -  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ หลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อ
วันที่ 22  มิถุนายน  2556  

- หลักสูตรปรับปรุงปี 2556 ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา  วันที่ 5 สิงหาคม 2559 

- หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 ผ่านการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 22 – 23 
ธันวาคม 2559 อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

- การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ทุกรายวิชา 
  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

ทุกรายวิชามีความทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์  
 
 

ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอนการท างาน) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการ ปรับปรุงหลักสูตร 
       1.1  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
      1.2  ติดตามบัณฑิตเพ่ือส ารวจความพิงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจ
ความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร  
      1.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
จากข้อ 1.1- 1.3 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการของหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่าง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระวิชา 
      2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม 
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา 
      2.2  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความ
เหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน 
      2.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือทบทวน 
ด าอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
3. น าเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณา 
       3.1  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ  

  3.2  เสนอซ่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  
  3.3  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรที่

ด าเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และ
บัณฑิต 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระ
รายวิชา 
       4.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและ
สาระของรายวิชา 
       4.2  จัดท าร่างหลักสูตรและ  สมอ.08 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการน าหลักสูตร
ที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
       6.1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการ ปรับปรุง
หลักสูตร 
      6.2  ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับ ค าอธิบายรายวิชาที่ ได้
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย        
      6.4  ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผล 
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดท าสรุปผล การปรับปรุง
กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
8.  น าเสนอต่อคณะฯและเพ่ือให้คณะฯ น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 

พบว่า มีการด าเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่ก าหนดไว้ โดยในปี
การศึกษา 2559 ได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ  ที่จะ
สอดคล้องกับสาระของรายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และนโยบายการบริหารประเทศ ซึ่งที่ประชุม
ให้มีการเพ่ิมเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนที่อนุ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเชี่ยน เพ่ือให้เท่าทันต่อ
เหตุการณ์ รวมทั้งสะท้อนจากความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตเป็น
ต้น  
ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

มีการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์ทางด้านการบริหารรัฐกิจ ซึ่งได้
ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ  ที่จะสอดคล้องกับสาระของ
รายวิชาที่จะเปิดสอนในปีการศึกษา 2559 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายการบริหารประเทศ จากผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการ
ประเมินจาก มคอ.5 ในปีการศึกษา 2558 ของรายวิชา การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสน์ รายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ พบว่า ทั้ง 4 วิชามี
แผนการปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ให้มีสาระในรายวิชาที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางสังคม และความต้องการ
ของหน่วยงาน ควรแทรกเนื้อหาสาระในรายวิชาของหลักสูตร ประกอบด้วย  
วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์  ควรเพิ่ม
เนื้อหาเก่ียวกับประเด็นการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ควรเพิ่ม
เนื้อหาการน าเสนอเค้าโครงการวิจัย และรายงานการวิจัยแยกเป็นสองส่วน 
การเพ่ิมชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ รายวิชา 
สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ ควรเพิ่มกิจกรรมและเนื้อหาให้นักศึกษาได้
แสดงออกเป็นรายบุคคล รายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ควรให้มีการ
บรรยายจากผู้ที่ประสบการณ์ และมอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชา
น าเสนอ มคอ.3 ที่ปรับปรุงจาก มคอ.5 ปี การศึกษา 2558 เพ่ือร่วมกันวิพากษ์ 
ต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก่อนเปิดการเรียนการสอน  นอกจากนี้
หลักสูตรยังมอบหมายให้อาจารย์ทุกคน น าผลที่ได้จากเวทีการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิตไปประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน 
           มี การปรั บปรุ งกระบวนการปรั บปรุ งสาระให้ทั นสมั ยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ ใน มคอ. 3 คือ   

- วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มี
การปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยโดยเพ่ิมเนื้อหาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส า
คอมพิวเตอร์ 

-วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ปรับปรุงเนื้อหาโดยให้
นักศึกษาน าเสนองานวิจัยเป็นสองช่วง คือ การน าเสนอเค้าโครงการวิจัย และ
รายงานการวิจัย  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- รายวิชาสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับปรุงและเพ่ิมเนื้อหา 

การกล่าวสุนทรพจน์รายบุคคลเพ่ือพัฒนาทักษะการกล้าแสดงออก โดยมีคณะ
กรรมจากอาจารย์ประจ าสาขา 

- รายวิชาการปกครองท้องถิ่นไทย ได้เชิญบุคคลภายนอกมาเป็น
อาจารย์พิเศษเพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
- การก าหนดผู้สอน 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
จ านวน 47 รายวิชา 
อาจารย์ผู้สอนครบตามสัดส่วนจ านวน
นักศึกษา 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
อาจารย์ทุกคนได้จัดท า มคอ.3 ตาม
ระบบและกลไก 
- มีการปฐมนิเทศอาจารย์ก่อนเปิดการ
เรียนการสอน  
- อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญกับ
รายวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา )มคอ. 3 
และ มคอ. 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน)  
       มีระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอน หลักสูตรมีการด าเนินงานตาม
ขั้นตอนและกลไกท่ีก าหนดไว้ โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันจัดท า
แผนการเรียนการสอนและวางระบบผู้สอนที่มีความรู้ ความช านาญในเนื้อวิชา
ที่สอน รวมทั้งผู้สอนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความ
เชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน โดยมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2  ดังนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน า
แผนการเรียนการสอน มคอ. ๒ มาพิจารณาแผนการสอนเป็นรายภาค
การศึกษา  

2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอน  โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการ

ประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนนส าหรับผู้ที่มีผลการประเมินการสอนต่ ากว่าเกณฑ์จะให้สอน
ร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืนเพ่ือคอยให้ค าแนะน า เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาให้มี
ความสามารถในการสอนเพิ่มมากขึ้น 

2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมก าหนดรายวิชาให้ผู้สอนแต่ละคน
จากแผนการศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องท าการสอนรายวิชาที่เป็นทั้งกลุ่ม
วิชาแกน วิชาเอกบังคับ และวิชาเลือกเพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนกับอาจารย์ที่มี
ความหลากหลายอาจารย์แต่ละท่านไม่ควรสอนนักศึกษากลุ่มเดิมเกินกว่า 3 
รายวิชา  

2.3 การพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหา
ที่สอน ผลงานวิชาการ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์
ผู้สอนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน และ
ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  

4. ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้  มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
เรียนการสอนภายใน 1 เดือน  และเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอน
รวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
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วัฒนธรรม 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ 

Curriculum mapping  ตาม มคอ. 2      
6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มอค.

3 
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 

ก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการก าหนดผู้สอน

อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอน การก ากับ  

ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
 

ผลการด าเนินตามระบบและกลไก 
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณารายวิชา

ที่เปิดสอนตามแผนการศึกษา โดยก าหนดอาจารย์ผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ 
ความสามารถและน าผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาและ
ข้อเสนอและผลจากการจัดการเรียนการสอนแต่ละวิชาใน มคอ. 5 ปีการศึกษา 
2558  มาพิจารณาการก าหนดผู้สอนจากนั้นมอบหมายรายวิชาให้ตรงกับความ
เชี่ยวชาญกับรายวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา )มคอ. 3 และ มคอ. 4) นอกจากนี้ยัง
มีการน าผลการจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา )มคอ. 5, 6 และ 7) 
จากปีการศึกษา 2558 มาเป็นแนวทางปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2559 )รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 
1/2559 วันที่ 3 พฤษภาคม 2559) พบว่า ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้  
มคอ.3  ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนอย่างน้อย 30 วัน  และเสนอต่อ
กรรมการบริหารหลักสูตร  ซึ่งรายวิชาใดท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวม
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม แต่ปรากฏว่าในปีการศึกษา 2558 มีการส่งแผนการเรียนรู้ จ านวน 
3 รายวิชา ได้แก่รายวิชาองค์การและการจัดการ  รายวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป 
และรายวิชาการบริหารงานส านักงาน ในช่วงประมาณ  2  สัปดาห์ก่อนเปิดท า
การเรียนการสอนจึงท าให้กรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3  
ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 ไม่เป็นไปตามระบบและปฏิทินการด าเนินงานที่
ก าหนดไว้  และนักศึกษาอยากให้มีผู้ที่มีประสบการณ์มาร่วมบรรยาย ดังนั้น 
จึงก าหนดให้ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้  มคอ.3  ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
เรียนการสอน 30 วัน ตามระบบและปฏิทินที่ก าหนดอย่างชัดเจน และการเชิญ
บุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ์ตรงมาร่วมบรรยาย )รายงานการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2559 วันที่ 3  พฤษภาคม 2559) 
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ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

จากการปรับปรุง ทบทวน ระบบ กลไก กระบวนการ ตามผลกระทบในปี
การศึกษาภาคการศึกษา  2558 ไม่เป็นไปตามระบบและ ปฏิทินการ
ด าเนินงานที่ก าหนดไว้  หลังจากมีทบทวน ระบบ กลไก แล้วอาจารย์ผู้ส่ง
แผนการเรียน มคอ.3 ภาคการศึกษาที่ 1/2559  ก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 
เดือน ตามระบบและปฏิทินเวลาก าหนด และได้เชิญท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
เป็นอาจารย์พิเศษ คือ นายนรธิป วงศ์ชาลี ในรายวิชาท้องถิ่นเปรียบเทียบ  
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ มีผลการประเมินการสอน
ของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์  ที่มหาวิทยาลัยนครพนม
ได้ด าเนินการ  ในปีการศึกษา  พ.ศ. 2559  มีผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับดีมี
ค่าเฉลี่ย 4.29  ดีขึ้นมากว่าปีการศึกษา 2558  ที่มีค่าเฉลี่ย 4.410 เห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน   
 มีระบบและกลไกก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ

เรียนรู้ )มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีการด าเนินงานตามข้ันตอนและกลไก ดังนี้ มีการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ )มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาได้ด าเนินการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา )มคอ.3 และ มคอ.4) ก าหนดการส่งก่อนเปิดภาค
การศึกษา 45 วัน และแผนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นทฤษฏี
และปฏิบัติ มีการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งการออกนิเทศนักศึกษา
ฝึกประสบการณวิชาชีพ  ดังนี้ 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 

ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม
แจ้งเกี่ยวกับการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องจัดท า
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยเนื้อหาต้องทันสมัย และเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน มคอ .2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 คือ การสื่อสารและความร่วมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิด
ริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ความเป็นผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม 
รวมทั้งให้น าผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ของปีการศึกษา 2558 มา
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ปรับปรุงแก้ไขในการจัดท า มคอ.3 ในปีการศึกษา 2559 โดยพัฒนาตามผลการ
ประเมินตามที่ระบุใน มคอ.5 พบว่า ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ตรวจสอบรายละเอียดการจัดท า มคอ.3 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาในประเด็นการจัดการ
เรียนการสอนที่ พัฒนานักศึกให้ เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ ใน 
Curriculum Mapping รวมทั้งการตรวจสอบการน าผลการประเมินตาม 
มคอ.5 มาปรับปรุงพัฒนา พบว่า บางรายวิชายังไม่ถูกต้องและขาดความ
สมบูรณ์ จึงแจ้งข้อมูลส่งให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข 

 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง 

จากการก ากับติดตาม และตรวจสอบท าให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่
เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 มีการจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.5 ได้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงลดลง พบว่า
อาจารย์ประหลักสูตรมีความเข้าใจในการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ .3 และ 
มคอ.4 มากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการการสอน และวิธีการวัดผลและประเมินผล
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5 ด้าน ตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิะดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 รวมทั้งวิธีการรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ มคอ.3 และสามารถส่งตาม
ก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมีมติ
ว่าระบบนี้ผ่านการประเมิน  

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ การวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
มีการบูรณาการการเรียนการสอนครบ
ทุกกิจกรรม  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
องค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย  การบริการ
วิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนดตาม สกอ.  

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน)  
หลักสูตรได้ก าหนดหนดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบการกา
กับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม  

1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือก าหนดทิศ
ทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือบูรณา
การกบั การวิจัย  การบริการวิชาการทางสงัคม และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
2. ก าหนดรายวิชาและผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณากบั การวิจัย  

การบริการวิชาการทางสงัคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3. ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนงานโครงการในรายวิชาที่มีการบูรณาการ

ด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และเสนอ
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

4.ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้  มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
เรียนการสอน 1 เดือน  และเสนอต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดท่ี
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สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ด าเนินการตามแผน โดยการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณา
การกับการบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เชื่อมโยงกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
การบูรณาการเรียนการสอนที่ครอบคลุมพันธกิจ 3 ด้าน คือ ด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์ด้านการบริการวิชาการทางสังคม และด้านการท านุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

5. ก ากับติดตามการด าเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ 
บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 

6. ประเมินการบูรณาการจัดการเรียนการสอนเรียนการสอนที่มี
การบูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7. พัฒนาปรับปรุงการจัดเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการ
ปรับปรุง 
 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน)   

  มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้  โดยก าหนด
รายวิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการบูรณาการ กับบริการวิชาการทาง
สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรร่วมกันเพื่อก าหนดรายวิชาที่จะบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสาขาวิชา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สาขานิติศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ และ
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การบูรณและลักษณะสหวิทยาการโดย
มีสาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการด าเนิน
โครงการบริการวิชาแก่ชุม หัวข้อ การบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอน การวิจัยและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม )ส าหรับปริญญา
ตรี) เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจัดท าแผนบริหาร
จัดการแหล่งเรียนรู้บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วมจนพัฒนาต่อยอดเป็นรายงาน
การวิจัย เรื่อง การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชุมชน เพื่อจัดท าแผน
บริหารจัดการแหล่งเรียนรู้บ้านกุดฉิมอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งหลักสูตรรัฐประศาสน
ไดน้ านักศึกษาร่วมกระบวนการ   นอกจากนี้หลักสูตรยังได้ด าเนินการบูรณา
การเรียนการสอนรายวิชาองค์การและการจัดการในภาคเรียนที่  1/2559 กับ
โครงการ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนนาราชควาย ผ่านการมีส่วน
ร่วมของชุมชน และน ารายวิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการบูรณาการกับ
การท านุงบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ในภาคเรียนที่ 1/2559 
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การทบทวนกระบวนการ 
มีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือ
ทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม จากการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร พบว่า มีปัญหาในขั้นตอนของการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการอย่างต่อเนื่อ ง โดยขาดการรายงานผลการด าเนิน
กระบวนการของแผนงาน/โครงการหลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีข้อเสนอแนะ คือ ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนที่
บูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมรายงานผลการด าเนินการต่อการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรภายใน  1 เดือน หลังการด าเนินการ และได้ร่วมกันทบทวนได้ระบบ
การการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหม่ 
)รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที ่6/2559 วันที่ 22 มิถุนายน 
2560)  

 
ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
มีการประเมินกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
จ านวน 41 รายวิชา 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
       มี นั ก ศึ ก ษ า ทุ ก ค น ไ ด้ รั บ ก า ร
ประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและ
ผลการประเมินเป็นไปตามศักยภาพ ทุก
รายวิชามีการประเมินได้ครอบคลุมทุก
จุดเน้น 
 
 
 
 
 

ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน) 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตาม กรอบ 

TQF 
2. อาจารย์ประจ าประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฎใน Curriculum Mapping รวม 5 
ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนด และรายงานผลการประเมิน
โดยจากการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ งานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์
กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาตามที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 

4. คณะกรรมการประเมินผล กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบ TQF 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการ ประเมินกระบวนการไป
ปรับปรุงการ ประเมินผลการเรียนรู้โดยการน าเข้าท่ีประชุมคณะและแจ้งให้
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ผู้สอนทราบ 
 

ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 
 หลักสูตรก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไว้

อย่างหลากหลาย )มคอ. 2) และให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและ 
ประเมินผลที่จะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้อย่างเหมาะสมเพ่ือ
น ามาใช้ในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยให้อาจารย์ผู้สอน
ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสาระ และผลการ
เรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการสอนเป็นรายคาบ ซึ่งแต่
ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน ทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัย
ส าหรับรายวิชาทฤษฏี และ อีกท้ังยังมีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพ่ือดู
ทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการท างานกิจกรรมกลุ่มในกลุ่มรายวิชา
ปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ก าหนดไว้โดย
อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้จาก
การสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค และวิธีต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ ทั้ง 5 
ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
เมื่อจัดการเรียนการสอนไปในระยะหนึ่ง อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดของ
คะแนนให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง และน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบ
ผล การเรียนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงด าเนินการ
สรุปผลการเรียนทั้งหมดของรายวิชา เพื่อแจ้งให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผล
การเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นคู่ขนานกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา พร้อม
ทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินของรายวิชา (มคอ.5) ปีการศึกษา 2559 แจ้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

ในการประเมินกระบวนการหลักสูตรด าเนินการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตเพ่ือประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีการพิจารณาร่วมกับผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ได้ด าเนินการ ทวน
สอบรายวิชาจานวน 11 รายวิชา จาก 41 รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2559 อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่คณะศิลปศาสตร์
แต่งตั้งพิจารณาร่วมกัน ให้ด าเนินการทวนสอบทั้ง 11 รายวิชา คือ ตามคู่มือ
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และรายงาน
สรุปผลการทวนสอบ ปีการศึกษา 2559 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
นักศึกษาทุกคน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
นักศึกษาทุกคนผ่านการมาประเมินทุก
รายวิชา 
 
 
 

ระบบกลไก/กระบวนการ   
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล การเรียนรู้ของ

นักศึกษา 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินการ

เรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฎใน Curriculum Mapping ตามกรอบ 
TQF รวม 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ โดยคณะกรรมร่วมกันวิพากษ์
และตรวจสอบวิธีการ ประเมินและเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 

4. จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา  อาจารย์
ผู้สอนจัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ 
Curriculum mapping ใน มคอ. 2 การประเมินตามสภาพจริงซ่ึงมืวิธีการ
ประเมินท่ี หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานท่ี 

มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมของ นักศึกษา การจัด
ทักษะการปฏิบัติงาน 

5. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละ
รายวิชา 

6. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการ ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  คณะกรรมการและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมประชุม 
ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการ เรียนรู้ของนักศึกษา 
ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  น าเอา
ข้อวิพากษ์การประเมินกระบวนการไปท าการ ปรับปรุงการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการและผลการด าเนินงาน (หลักฐานตารางอ้างอิง) 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือที่สอดคล้องกับการ
สอน และวิธีการวัดและประเมินผล รวมการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษา  ในปีการศึกษา 2559  มีการด าเนินการตามระบบ กลไก 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาก าหนดและชี้แจงแนว
ทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้อาจารย์ทุกคน
รับทราบมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้โดยใช้น้ าหนักขององค์ประกอบใน
การประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum Mapping 
หลังจากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ด าเนินการทวนสอบในแต่ละวิชา
ตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให้ความสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียน
การสอนและวิธีการประเมินในการวัดผลการเรียนรู้ที่ต้องการตามกรอบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  พบว่า การทวนสอบบางรายวิชายังขาดรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน 
เกี่ยวกับ Leaming outcome บางด้าน เช่น การตรงเวลา ความรับผิดชอบ
ของผู้เรียน นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชา การวิเคราะห์
และบริหารโครงการ ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 มีการประเมินผล
การเรียนรู้ที่ไม่สอดคล้องจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum Mapping และมี
การทวนสอบเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลังจากนั้นเสนอรายงานการทวน
สอบพร้อมข้อเสนอแนะการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคส าหรับเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลการเรียนรู้ในภาคการศึกษาต่อไป  

 สิ้นภาคการศึกษาท่ี 1/2559 หลักสูตรมีการประชุมติดตามผลการ
ประเมินผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา ซึ่งที่
ประชุมเห็นว่าหลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนที่จะส่งผลการเรียนให้กับฝุายวิชาการ 
พบว่า การทวนสอบบางรายวิชายังขาดรูปแบบการประเมินที่ชัดเจน เกี่ยวกับ 
Leaming outcome บางด้าน เช่น การตรงเวลา ความรับผิดชอบของผู้เรียน 
นอกจากนี้ยังพบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาองค์การและการจัดการ ใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่
สอดคล้องจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum Mapping อาจารย์ผู้สอนพบ
ปัญหาเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการทวนสอบฯ ไม่ครบ 
และขาดความเข้าใจในการทวนสอบฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงน าเสนอ
ต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในภาคาการศึกษา 2/2559 หลักสูตรมี
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การจัดประชุมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในการทวนสอบผลสัมฤษธิ์ และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียน ปีการศึกษา 2560 )ค าสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 162/2558) 

 
การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

มีการปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ชี้แจงอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดเตรียมเอกสารส าหรับทวนสอบให้
พร้อม และตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้สอดคล้อง
จุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum Mapping ตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และ 
มคอ. 3 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยพบว่าในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2559 มีการพัฒนาแบบตรวจสอบการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา
ที่ทุกคนผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านสามารถน าไปใช้ได้  และมีการจัดประชุม
อาจารย์ประจ าเพ่ือชี้แจงแนวทางการทวนสอบ การจัดเตรียมเอกสารการทวน
สอบ แบบประเมินรายงานการทวนสอบ การแจ้งก าหนดการและตารางการ
ทวนสอบที่ชัดเจนรวมทั้งคณะฯ ได้จัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอนในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการ
เรียนรู้ในรูปแบบของคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียน 
)ค าสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่ 162/2558) 

 
 

  ผลการปรับปรุง 
หลักสูตรมีการทวนสอบทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ จ านวน 11 

รายวิชา จาก 41 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมด ทุกรายวิชามี
ความสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum Mapping )รายงานการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559) และอาจารย์ผู้สอนทุก
คนมีความรู้ความเข้าใจในการทวนสอบ นอกจากนี้มติที่ประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีการปรับปรุงการเขียน มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 1 แผนการสอนและ
การประเมินผล ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านก าหนดแผนการสอนและการประเมินผล
ให้สอดคล้องกับการพัฒนา ผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้นในการศึกษาต่อไป 
 

การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
อาจารย์ผู้สอนทุกคน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอนการท างาน) 
   การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5  
ทุกรายวิชาที่สอน 
 

หลักสูตร (มคอ.5  และ มคอ.7) มีระบบ กลไก ดังนี้  
1. วางแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินหลักสูตร 
2. ก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงานของรายวิชา )มคอ. 5 มคอ. 6 หลังสิ้นสุดการศึกษา ภายใน 30 วัน 
และ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

3. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อร่วมกันวิพากษ์ มคอ. 5 มคอ. 6 
และ มคอ. 7 เพื่อร่วมกันพิจารณาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน ในปีการศึกษาต่อไป 

4. ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

 
ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้  โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือ
ก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 และจัดส่งหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาภายใน 30 วัน และการจัดท า มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ มคอ.3 หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทุกรายวิชา และได้ตรวจสอบผล
การประเมินการเรียนของทุกรายวิชาก่อนประกาศผลการเรียนของนักศึกษา 
รวมทั้งหลักสูตรมีการประชุมและท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรด้วย มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7 

 โดยการก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
โดยให้นักศึกษาประเมินรายวิชา ประเมินอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล จากนั้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนทุกคน พบนักศึกษาในการ
ประชุม Home room ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 เพ่ือให้นักศึกษาให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินรายวิชา และได้ท าการติดตามให้จัดท า 
มคอ.5 และ มคอ. 6 ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร )รายงานการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 3 วันที่ 6 ธันวาคม 2559) ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 จ านวน 39 รายวิชา และ มคอ. 6 จ านวน 2 
รายวิชา มาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
การเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ
อุปสรรคตามที่น าเสนอในรายงาน มคอ.5 และ มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชา 
จากนั้นมีการจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปิดภาคการศึกษา เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา
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ต่อไป  
ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

ภาคการศึกษาที่ 1/2559 หลักสูตรมีการประชุมติดตามผลการ
ประเมินผู้เรียนเพ่ือตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา พบว่า  
มีปัญหาในขั้นตอนการติดตาม มคอ.5 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยใน
ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 มีรายวิชาของหลักสูตรที่ส่ง มคอ.5 ล่าช้าคือ รายวิชา
องค์การและการจัดการ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรควรมีการติดตามเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพ่ือจะได้ส่ง มคอ. 5 ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนดและน าไปใช้
ในปีการศึกษาถัดไป และจะต้องมีการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนที่จะส่งให้กับฝุายวิชาการ )รายงาน
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 6 ธันวาคม 2559) ใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ให้หลักสูตรมีการจัดประชุมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา 
เพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
ผิดปกติ เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่อาจารย์
ผู้สอนจะส่งเกรดให้กับวิชาการคณะต่อไป ในรายวิชาที่นักศึกษามีผลการเรียนรู้
ผิดปกต ิ 

 
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ  

มีการน าผลจากการทบระบบกลไกมาปรับปรุง โดยการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อร่วมกันในการหาแนวทาง/พัฒนาการก ากับการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ 
มคอ.7) พบว่ามีการก ากับติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร และให้อาจารย์ผู้สอน
ทุกท่านก าหนดแผนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับการพัฒนา ผล
การเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้น หลักสูตรน ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
มาพิจารณาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา พร้อมทั้งจัดท า
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร(มคอ.7) ให้แล้วเสร็จหลังปิดภาคเรียน 
ภายใน 60 วัน (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 
2559) 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4)    
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

1) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร* 
ผลการด าเนินงาน  

การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดภาคการศึกษา จ านวน 7 ครั้ง และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 
หลักฐาน: รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งท่ี 7 

/  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต )รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์) )หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
หลักฐาน:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต )รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์)  

)หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 

/  

3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ตามแบบ มคอ .3 
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกวิชา* 
ผลการด าเนินงาน  

มีรายละเอียดของรายวิชาฯ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 จ านวน 41 วิชา โดย
แยกเป็นรายวิชา มคอ. 3 จ านวน 39 วิชา และ มคอ.4 จ านวน 2 วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา 
หลักฐาน: มอค. 3  และ มคอ. 4 

/  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา* 
 
ผลการด าเนินงาน  

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาฯ และรายงานการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 จ านวน 39 รายวิชา และ มคอ.6 จ านวน 2 
รายวิชา แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน รวมทั้งหมด 44 
รายวิชา  
หลักฐาน: มคอ. 5  และ มคอ. 6 
 

/  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด ปี
การศึกษา* 
ผลการด าเนินงาน 

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักฐาน: มคอ. 7 

/  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ  .3  
และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  

มีการวางแผนรายวิชาฯ ที่จะท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2559 ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการทวนผลสัมฤทธิ์ จ านวน 11 
รายวิชาฯ จากรายวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 41 รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 25 มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการด าเนินการทวนสอบและสรุปผลการทวนสอบ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ และอาจารย์ผู้
ประสานรายวิชาฯ เพื่อน าไปด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
หลักฐาน: รายงานการทวนสอบ 

/  

7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ .7   ปีที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงาน  
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน โดยการก าหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุกประเด็น ใน
รายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ที่ชัดเจน 
หลักฐาน:  มคอ. 7, รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 มคอ.3 
รายวิชาการองค์การและการจัดการ,มคอ. 3 รายวิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ 
สรุปโครงการบริการวิชาการ 2 โครงการ ,รายงานการวิจัย 
 

/  

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน   

หลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่ 

  

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1 
ครั้งต่อปี 

 
 

/  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อปี 
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสายสนับโดยคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
หลักฐาน 

/  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ผลการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณภาพของหลักสูตร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.49 

หลักฐาน:  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

/  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 4.78 
หลักฐาน : รายงานผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์ 
)ระดับอุดมศึกษา) 

/  

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 12  
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5  
 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านรวม 12  
 ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 100  

หมายเหตุ : น าข้อมูลมาจาก มคอ. 5 แต่ละรายวิชา 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ปีการศึกษา 2559 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด 44 วิชา มีผลการประเมินภาพรวม 
ดังนี้ 

- ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.43 

- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ในระดับดีมาก

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.49 
ในปีการศึกษา 2559 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอน จ านวน 11 รายวิชา จาก 41 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 
 

*   ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  - ไม่มี – 
 
รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา  - ไม่มี – 
 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา - ไม่มี – 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

คุณภาพของการสอน 
 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน  
ตารางท่ี 4.7  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี  ไม่มี 
ภาคการศึกษาท่ี 1 รุ่น 2559 ปี 1 

30001101 ทักษะภาษาไทย 1/2559    
30002102 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม 1/2559    
30003101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1/2559    
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการน าเสนอ 1/2559    
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร ์ 1/2559    
30102303 ระบบบริหารราชการไทย 1/2559    
30102422 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกบักฎหมาย 1/2559    

ภาคการศึกษาท่ี 1 รุ่น 2558 ปี 2 
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อกาสื่อสาร 1/2559    
30004101 อาเซียนศึกษา 1/2559    
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 ในชีวิตประจ าวัน 
1/2559    

30005102 คณิตศาสตร์และตรรกศาสตร ์ 1/2559    
30102308 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 1/2559    
30102312 กฎหมายปกครอง 1/2559    
30102314 องค์การและการจัดการ 1/2559    

ภาคการศึกษาท่ี 1 รุ่น 2557 ปี 3 
30102427 แรงงานสัมพันธ ์ 1/2559   - 
30102311 ระเบียบวิธีวิจยัทางรัฐประศาสน 

 ศาสตรเ์บื้องต้น 
1/2559   น านักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูล

การวิจัย และวิเคราะห์ข้อมลู 
30102424 กฎหมายอาญา 1/2559    
30102432 พฤติกรรมองค์การ 1/2559    
30102307 การวิเคราะห์โครงการและ 

 การบริหารโครงการ 
1/2559   การบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิขาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 ทางรัฐประศาสตร ์

1/2559    

ภาคการศึกษาท่ี 1 รุ่น 2556 ปี 4 
30102420 คอมพิวเตอรส์ าหรับการบริหาร 1/2559    
30102428 กฎหมายลักษณะพยาน 1/2559    
30102417 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น 

 เปรียบเทียบ 
1/2559    

30102436 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม 1/2559   -ลงพื้นที่ศึกษากรณีตัวอย่าง 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี  ไม่มี 
30102438 การบริหารส านักงาน 1/2559    
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 1/2559   -การเพ่ิมสาระการน าเสนอต่อ

สาธารณะ 
ภาคการศึกษาท่ี 2 รุ่น 2557 ปี 1 

30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2559    
30005103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2559    
30102313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2/2559    
30102316 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 2/2559    
30004102 คุณธรรมจรยิธรรมกับสังคมและ 

 วัฒนธรรม 
2/2559    

30102305 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 2/2559    
30102301 หลักรัฐศาสตร ์ 2/2559    

ภาคการศึกษาท่ี 2 รุ่น 2558 ปี 2 
30102438 การบริหารส านักงาน 2/2559    
30102420 คอมพิวเตอรส์ าหรับการบริหาร 2/2559    
30102417 การบริหารการปกครองท้องถิ่น 

 เปรียบเทียบ 
2/2559   -ศึกษาดูงานนอกห้องเรียนพื้นที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่
ด ี

30102409 การเมืองการปกครองของไทย 2/2559    
30102306 การบริหารงานคลังและงบประมาณ 2/2559    
30102309 การบริหารการพัฒนา 2/2559    

ภาคการศึกษาท่ี 2 รุ่น 2557 ปี 3 
30102502 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง 

 รัฐประศาสนศาสตร ์
2/2559   -ให้รุ่นพ่ีแนะน าน้อง ๆ การ

ปฏิบัติตนส าหรับสถานท่ีฝึก
ประสบการณ ์

ภาคฤดูร้อน 
3010215 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ 

   ประกอบธุรกิจ 
ภาคฤดูร้อน    

30102304 การปกครองท้องถิ่นไทย ภาคฤดูร้อน    
30102419 การวิเคราะห์นโยบาย ภาคฤดูร้อน    
30102401 ภาวะผู้น า ภาคฤดูร้อน    
30102402 สถิติเบื้องต้นส าหรับการวิจัยทาง 

 สังคมศาสตร ์
ภาคฤดูร้อน    

30102436 การพัฒนาบุคคลและการฝึกอบรม ภาคฤดูร้อน   -ลงพื้นที่ศึกษากรณีตัวอย่าง 
 

หมายเหตุ : น าข้อมูลมาจาก มคอ. 5 แต่ละรายวิชา 
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ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

- จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบวา่ ยังมีประเด็นที่
ต้องพัฒนาในเรื่องของความซื่อสัตย์และความมี
วินัย การตรงต่อเวลา 

- ให้อาจารย์ผู้ที่เข้าปฐมนิเทศทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์นิเทศได้เน้นย้ าถึงความ
ซื่อสัตย์และความมีวินัยในการเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงาน  

ด้านความรู้ 
 

- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่
สอดคล้องกับจ านวนชั่วโมง 

- วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาการ
เรียนรู้ที่จ าเป็น ให้สอดคล้องกับเวลาที่
ถูกก าหนดด้วยหน่วยกิต 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 
 

- การจัดการเรียนการสอนในวชิาเนน้การบรรยาย 
ซึ่งไม่เอ้ือให้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างเต็มที่ 

- ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เพ่ิมมากขึ้น 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- นักศึกษามีการรวมกลุ่มในการเรียน และ
การท ากิจกรรม แต่เป็นลักษณะกลุ่มเพ่ือน
สนิท 

- กระตุ้นและส่งเสริมการท างานเป็นทีม การ
มีความเอ้ืออาทรต่อกัน การช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน า 

ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-นักศึกษาไม่ทราบฐานข้อมูลในการสืบค้น
งานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ และ
ไม่ทราบถึงวิธีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของฐานข้อมูลนั้น 

- เพ่ิมเนื้อหาในการสืบค้นของฐานขอ้มูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของฐานข้อมูล โดยการสอดแทรก
ในรายวิชาที่มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและบรรจุรายการฐานข้อมูล
การสืบค้น ใน  มคอ. 3 และ มคอ. 4 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

- การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร    มี    ไม่มี )สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ไม่มีอาจารย์
ใหม่) 

- จ านวนอาจารย์ใหม่ ……………………คน    จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ……………คน 
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ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. เข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร 
การบริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
และการจัดการจัดท าหลักสตูรตาม
แกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร พ.ศ. 2552 

22 - บุคลากรไดร้ับความรู้ความเขา้ใจให้กับผู้บริหาร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและหน้าที่รบัผิดชอบในการจัดท าหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัยนครพนม วันท่ี 30-31 สิงหาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลยันครพนม ดร.วรวุฒิ อินทนนท์ นายส าราญ วิเศษ 
ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์ นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์ นาย
อนุวัฒน์ พลทิพย์ ดร.เขมิการ ทองเรือง ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ 
นางสาวจารุกญัญา อุดานนท์ นางกชกร เดชะค าภู นายกาญ 
ด าริสุ  ดร.ปิตณิัช ไศลบาท นางสาวจุฑาลักษณ์ แสนโท นางสาว
พัชรวดี เพ็งสระเกตุ นายคณิน เชือ้ดวงผุย นางสาวอรภิยา มณี
กานนท์ นายพัฒนพงศ์ ติระ นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ นาย
เจษฎา ไชยตา นายสรุศักดิ์ แสนพรหม นางสาวสุภธิดา สุกใส 
นางสาวสิรยิาพร สาลีพันธ์ นางสาวฑิฆัมพร สิงโตมาศ  
 

2. ร่วมประชุมโครงการศึกษาดูงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคลากรกองส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยนครพนม 

- 1 บุคลากรไดร้ับความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตร TQF-MIS และรวมทั้ง
เพื่อให้บุคลากรได้มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการปฏิบตัิงานใน
ด้านงานหลักสูตร งานประกันคณุภาพหลักสูตรอื่นๆ ณ 
มหาวิทยาลยับูรพา จ.ชลบรุี วันท่ี 11-14 กันยายน 2559 
นางสาวประภาพร สรุิยสิทธ์ิ 

3. เข้าร่วมประชุมคณะท างานลุ่มน้ า
ก่ าครั้งท่ี 10 

1 - บุคลากรไดร้ับความรู้และรับทราบแผนงานการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการข้ามพรมแดน )น้ าก่ า ไทย-เซบั้ง
เหียง สปป.ลาว) วันท่ี 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนต าบลแมดทนาท่ม  อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร 
อาจารย์มุทดุา แก่นสุวรรณ 
 

4. เข้าร่วมโครงการเวทีสิทธิเด็ก ครั้งท่ี 
27  

1 - บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น และจดัท าข้อเสนอ
เกี่ยวกับการรูเ้ท่าทันสื่อออนไลน์ตอ่รัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง วันท่ี 17-19 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมปรินซ์
บอลลูน โรงแรมปรินซ์บอลลูน กรงุเทพมหานครฯ อาจารย์จุฑา
ลักษณ์ แสนโท 

5. เข้าร่วมอบรมการเขียนต าราเพือ่
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

8 - บุคลากรไดเ้ข้าร่วมอบรมการเขียนต าราเพื่อขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ เพื่อพัฒนาให้อาจารย์ผลติต าราเพื่อการเรียนการ
สอน การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิชาการด้านการศึกษา วันท่ี 1 ธันวาคม 2559 ณ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ดร.คงฤทธ์ิ กุลวงษ์ ดร.เขมิกา ทองเรือง 
ดร.วิสฏิฐ์ คิดค าส่วน อาจารย์จารกุัญญา อุดานนท์ อาจารย์
อานันท์นิตย์ มโนรมย์ อาจารย์พฒันพงศ์ ติระ  
อาจารย์เจษฎา ไชยตาอาจารย์กาญ ด ารสิุ  
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

6.เข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “การด าเนินกจิการ
กระบวนการระบบเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา” 

- 1 บุคลากรด้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และเครือข่ายและมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณซ์ึ่งกัน
และกัน ได้รับการถ่ายทอดความรูป้ระสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยเีครือข่าย Hardware and 
Software จากผู้เช่ียวชาญจากต่างประเทศ และสามารถก าหนด
ทิศทางในการด าเนินกิจกรรมของสมาชิกบนเครือข่าย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา วันท่ี 16-22 มกราคม 2560 ณ 
มหาวิทาลัยแม่ฟูาหลวง จ.เชียงใหม่ นายณธีพัฒน์ ปาละเสริญ
ธัญกุล 

7. เข้าร่วมประชุมสัมมนา “หลักสตูร
ผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร” 

1 - บุคลากรไดร้ับความรู้เกี่ยวกับ “หลักสูตรผู้ประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร” วันท่ี17-18 กุมภาพันธ์ 2560 
ณ โรงแรมอวานี จ.ขอนแก่น อาจารย์ส าราญ วเิศษ 

8. เข้าร่วมเสวนา เรื่อง “ระบบการ
เขียนภาษาแม่ : ฐานรากขอ
ความส าเร็จ รางวัล และอนาคตที่
ยั่งยืน” 

1 - บุคลากรไดร้ับความรู้และแสดงให้เห็นถึงพลัง และความส าคญั
ของภาษาแม่ในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสังคม ประเทศชาติ 
และนานาชาติ ผ่านรางวัลแห่งความส าเร็จ อันเกิดจากงารนวิจัย
ภาษาแม่/ภาษาท้องถิ่นในการฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางภาษาและ
วัฒนะรรมของกลุม่ชาติพันธุ์ วันท่ี 21 กุมภาพันธ์ 2560 ณห้อง
ประชุมอเนกประสงค์ ช้ัน 2 มหาวทิยาลัยมหิดล อาจารยม์ุทุดา 
แก่นสุวรรณ 

9.เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ )Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

8 10 บุคลากรไดร้ับข้อมูลข่าวสารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานหน่วยงานภาครฐั )Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีภายใน และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีภายนอก 
วันท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมพนมศลิป์ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.อภิกนิษฐา 
นาเลาห์ นายส าราญ วิเศษดร.วสิฏิฐ์ คิดค าส่วน 
นายกาญ ด าริสุนายเจษฎา ไชยตาดร.จิตต์โสภณิพิเชษฐ์ลดา
รมณ์นางสาวพัทธ์วริน อรรคศรีวรโชติดร.เขมิกา ทองเรืองนาย
พัฒนพงศ์ ติระ นางสภาพร คงเกษมนายชรินทร์ เดชะค าภูนาย
ปิยรัตน์ บุตรศร ี นางสาวอาติมา โอภาสนางกัญจนพร ยืนนาน 
นางสาวประภาพร สรุิยสิทธ์ินางสาวพิมพร อ่อนค านายณธีพัฒน์ 
ปาละเสริฐธญักุล นายยุทธศาสตรม์าประสม  
นางสาวธิติมา สีสุทร 

10.เข้าร่วมประชุมชี้แจงการประกนั
คุณภาพการศึกษาส านักงานคณบดี 
)หน่วยงานสนับสนุนการเรยีนการ
สอน)  

1 2 บุคลากรไดส้ร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน
การเรยีนการสอนต่อประกันคุณภาพและสามารถน าการประกัน
คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน วันท่ี 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง
กันเกรา ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยันครพน นาย
ส าราญ วิเศษ นางสาวสภาพร คงเกษม นางสาวมีนา บุญระมี 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ 

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

11. เข้าร่วมโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา เรื่องบทบาทของบุคลากร
หน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน
ต่อการประกันคุณภาพ 

- 15 บุคลากรไดส้ร้างความรู้ความเข้าใจบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน
การเรยีนการสอนต่อประกันคุณภาพและสามารถน าการประกัน
คุณภาพให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน วันท่ี 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องราช
พฤกษ์ ช้ัน 5 ส านักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยนครพน นางสาว
สภาพร คงเกษม นายชรินทร์ เดชะค าภู นายปยิรัตน์ บตุรศรี 
นางสาวอาติมา โอภาส นางสาวนนัทภัค ต้นโพธ์ิ นางสาวมีนา 
บุญระมี นางกัญจนพร ยืนนาน นางจิตราพร สมพล นางสาวธิติ
มา สีสุทร นางสาวณัฐฐาตันสังวรณ์ นางสาวประภาพร  สุริย
สิทธ์ิ นางสาวพิมพร อ่อนค า นางขนิษฐา ศรีคงรักษ์ 
นายณธีพัฒน์ ปาลเสริฐธัญกุล นายยุทธศาสตร์ มาประสม 
 

12.โครงการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยและการเรียนการสอน 

18 - อาจารย์ทุกในคณะ 

13. โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัย 

18 - อาจารย์ทุกคน 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 5.1 การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
- ภาระงานสอนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมากเกินไป 
 

- ส่งผลต่อการดูแลนักศึกษา  
- ความหลากหลายในประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน 

- เชิญอาจารย์อาจารย์พิเศษท่ีมี
ความเชี่ยวชาญมาช่วยสอน 

-ขาดบุคลากรด้านงานเอกสาร - การบริหารจัดการงานธุรการของ
สาขาวิชาล่าช้า 

- จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมา
แบ่งเบาภาระงาน 

- ยังมีอาจารย์บางส่วนขาด
ความเข้าใจในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

- ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้
เวลาในการวิพากษ์รายงานมคอ. 
3-6 มากขึ้น 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

- จัดประชุมร่วมกันก่อนเปิด
เรียนทุกภาคการศึกษา 

 
ตารางท่ี 5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ 6) 
 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ระบบการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
จ านวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
จ านวนสิ่งสนับสนุนเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ใน
ระดับดี 

ระบบกลไก/กระบวนการ(แสดงข้ันตอนการท างาน)  
หลักสูตรมีระบบการด าเนินงานในด้านสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้ซึ่ง

สาขาวิชาได้ก าหนดกระบวนการการด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบันโดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามระบบ
การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีความพร้อม ของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ อาทิ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมติที่ประชุมลง
ความเห็นว่าควรมีการจัดสรรห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  
 
ผลการด าเนินงาน  

ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา 
คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนของอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา ทางด้านอุปกรณ์โสตการเรียนการสอน   ครุภัณฑ์  วัสดุ อุปกรณ์ เพ่ือใช้
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ในการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ร่วมกับคณะฯ  ก าหนดแผนงบประมาณประจ าปี 2560 )ปีการศึกษา 2559) โดย
ผ่านการประชุมวางแผนงบประมาณเกี่ยวกับครุภัณฑ์และการจัดหาวัสดุส าหรับ
สนับสนุนการเรียนการสอน ประจ าปี เช่น การวางหมวดเงินงบประมาณ โดยได้มี
การตรวจสอบข้อมูลครุภัณฑ์ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  หลักสูตรการบริหาร
จัดการการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพ่ือเตรียมพร้อมต่อการเรียนการสอน 
และการบ ารุงรักษาก่อนเปิดภาคการศึกษา เพ่ือรองรับรายวิชาที่เปิดสอน    

 
การประเมินกระบวนการ 

หลักสูตรได้วิเคราะห์ความต้องการเร่งด่วน เพ่ือจัดท าเป็นแผนการจัดหา
ครุภัณฑ์ (รายปีงบประมาณ) (แผนการจัดหาครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
(งบแผ่นดิน))  
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน 

สาขาวิชาฯ ได้ก าหนดกระบวนการการพิจารณาจ านวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ตามระบบการมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ดังนี้ 

1. สาขาวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าวิชาส ารวจจ านวนและความ
พร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม พร้อมทั้งให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ครอบคลุมความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความ
พร้อมด้านการให้บริการ ที่ได้จากอาจารย์ประจ าวิชาในการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 1/2559) เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการจัดท าแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ซึ่งในรายละเอียดของการพิจารณานั้นพิจารณา 
โดยค านึงถึงจ านวนนักศึกษา ลักษณะรายวิชา เพื่อสร้างความพร้อมทางกายภาพ 
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือเชื่อมโยงสู่กระบวนการการ
ด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และได้มีการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน
ของครุภัณฑ์เป็นประจ าทุกปี  

3. นอกเหนือจากพัสดุ ครุภัณฑ์ของหลักสูตรแล้ว คณะ และ
มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนการใช้ทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในลักษณะ
ต่างๆ เช่น การจัดอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยี ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ของ (ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติ และห้องประชุม) 

4. การประเมินกระบวนการการพิจารณาจ านวนสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยในปีการศึกษา 2559 
สาขาวิชาได้มีการพิจารณาจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน ผ่านการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งจากการ
ประชุม พบว่า สิ่งส าคัญที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน คือ ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งในประเด็นดังกล่าวนี้ทางคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
จัดสรรงบประมาณ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้นักศึกษาในการเรียนในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งการประเมินดังกล่าวสอดคล้องกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  
60  ที่นั่ง 

2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้70  ที่
นั่ง 

3.  ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร 
สามารถนั่งเรียนได้  198 ที่นั่ง 

4. ห้องเรียน ชั้น 3,4,5ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจ านวน 14 ห้อง
สามารถนั่งเรียนได้  50 ที่นั่ง 

5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถ
นั่งเรียนได้  40  ที่นั่ง 

6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  
30  ที่นั่ง 

7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร  สามารถนั่งได้  
500  ที่นั่ง 

8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 
เมตร  สามารถนั่งเรียนได้   

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

นักศึกษาและอาจารย์
มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับ
การเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 3.51 
เปูาหมายเชิงคุณภาพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

อาจารย์และนักศึกษา
มีความพึงพอใจใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตร ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตาม
ระบบการมีส่วนร่วม เพ่ือให้มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

 
ระบบกลไก/กระบวนการ  

หลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และน าผลที่ได้มาทาการวิเคราะห์เพื่อสรุปเป็นผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ )แบบสอบถามความพึง
พอใจต่อหลักสูตและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 

หลักสูตรน าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาเชื่อมโยงกับการพิจารณาจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการการ
ด าเนินงานของสาขาวิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยสาขาวิชาได้มีการพิจารณาผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย
แบบสอบถามความคิดเห็นของเก่ียวกับหลักสูตร (สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559) ผ่าน
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประเมิน
กระบวนการเพ่ือน ามาใช้ในการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และสามารถสะท้อนถึงความ
พร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยผล
การประชุม พบว่า ประเด็นส าคัญท่ีต้องด าเนินการเร่งด่วนในปีการศึกษา 2559 
คือ 1.ด้านการบริหารห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ  2. ด้านห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 3. ด้านการให้บริการต่าง ๆ 
ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

จากวิเคราะห์จากการส ารวจข้อมูลปีการศึกษา 2558  ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 

1. ควรมีการจัดหาต าราทางรัฐประศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษาค้นคว้าที่
นอกเหนือที่จัดให้ในห้องสมุด 

2. ควรมีห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย  

3. ควรมีการจัดการหรือบริการอาหารแก่นักศึกษา  
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวนระบบกลไก 

ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ประชุมทบทวนเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการได้ท าการจัดหาและด าเนินการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอน   และร่วมกันสรุปผลการประเมินและข้อคิดเห็นที่ได้รับจากนักศึกษาทุก
ประจ าปีการศึกษา พร้อมทั้งสรุปผลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ควรด าเนินการ
ปรับปรุงหรือแก้ไข ดังนี้ 

1. จัดหาต าราทางรัฐประศาสตร์เพื่อให้นักศึกษาค้นคว้าที่นอกเหนือที่จัด
ให้ในห้องสมุด 

2. จัดหาห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพและมี
เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยแจ้งความต้องการแก่คณะในการจัดหาประมาณ 

3. จัดการหรือบริการอาหารแก่นักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ผลจากการปรับปรุง 

ดังนั้นหลักสูตรจึงได้ประชุมทบทวนเพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุง
กระบวนการจาก ปีการศึกษา 2558 พบว่า หลักสูตรสามารถจัดหาต าราทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้า เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เพ่ิมเติมจาก
ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจากการบริจาคของอาจารย์กชกร เดชะค าภู และ          
นายชรินทร์ เดชะค าภู มีการจัดช่องทางการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนที่หลากหลาย 
เช่นการติดต่อผ่านไลน์ เฟสบุ๊ค รวมทั้งการจัดหาองปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จึงท า
ให้ผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้นักศึกษาปีการศึกษา 2559 
อยู่ในเกณฑ์ดีมากมีค่าเฉลี่ย 4.55 และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย 4.62 ซึ่งสูงกว่าปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.24 
และ 4.58 
 

 
หมวดที่ 6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  

ตารางท่ี 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเรียน
ต่อระดับ ปริญญาเอก โดยไม่กระทบต่อการ
ประจ าหลักสูตร 
2. ส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน 

มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

3. หลักสูตรต้องมีการก ากับติดตาม การ
ตอบแบบสอบถามของบัณฑิต 
4. หลักสูตรจัดท าช่องทางในการตอบ
แบบสอบถามของบัณฑิตให้หลากหลาย 
รวดเร็ว เชื่อถือได้ 

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน 

มีการแจ้งและมอบหมายให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมอบหมายให้
เพ่ิมเติมและแจ้งนักศึกษาในการเพิ่ม
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 

5. มีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการใน
ทุกประเด็น 
6. จัดท าหลักฐานให้ชัดเจน 
7. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนใน
ศตวรรษท่ี21 

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน 

มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา 

8. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ิม
คุณวุฒิโดยไม่กระทบต่อการบริหาร
หลักสูตรและต าแหน่งทางวิชาการ 

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน 

มีการประเมินผลการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน 
ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
9. ด าเนินการประเมินกระบวนการ 
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน ให้เป็นรูปธรรมให้ครบทุกประเด็น 
10. มีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ทุกปี 
11. ควรมีการประชุมเพ่ือประเมิน
กระบวนการ 
12. น าผลการประเมินไปปรับปรุงในการ
ด าเนินการต่อไป เพ่ือให้เป็นรูปธรรม 
13. ก าหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุก
ประเด็น ในรายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 
ให้ชัดเจน 

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน 

มีการปรับปรุงบรรจุเนื้อหาการบูรณา
การการเรียนการสอน กับงานวิจัย 
งานบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปะวัฒนะใน มคอ. 3  

14. หลักสูตรควรจัดการสอบถามนักศึกษา
เพ่ือประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
15. หลักสูตรควรมีการน าเสนอผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบที่ท าให้หากเกินกรอบควรเสนอ
ให้ระดับคณะด าเนินการ 
16. จัดท าช่องทางที่หลากหลายในการสอบ
ข้อมูลจากนักศึกษา 

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน 

-มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี และ
น าเสนอผลการประเมินในการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
เพ่ิมช่องทางในการติดนักศึกษา 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
ตารางท่ี 6.2  การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
 
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เช่น 
การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- ไม่มี – 
 

 
ตารางท่ี 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- ควรพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า 
- ควรพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
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หมวดที่ 7  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 7.1  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

ตลอดปีการศึกษา 
2559 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

เดือนเมษายน – 
เดือนมิถุนายน 
2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา 
2559 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ
การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือหา
รายได ้

เดือนมิถนุายน 
2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ เดือนเมษายน – 
เดือนมิถุนายน 
2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ เดือนมกราคม – 
เดือนเมษายน 
2560 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

เดือนสิงหาคม อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
 1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  )จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
  -  ควรปรับรายวิชาให้ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมของ
สังคมโลก เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา )การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา              
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 -  เพ่ิมเนื้อหารายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้นักศึกษา
จัดท าโครงร่างวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
  
 
 
 



70 
 

ตารางท่ี 7.2 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2559 
 
ที ่ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
ตลอดปีการศึกษา 2559 อาจารย์ส าราญ วิเศษ 

3 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา 2559 อาจารย์กชกร เดชะค าภู 
อาจารย์พณิฐา ยงพงพิทยา
พงศ์ 

4 โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 
2559 

อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ 

5 โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร รั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ )หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) 

ตลอดปีการศึกษา 2559 อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ 

6 โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ เดือนเมษายน – เดือน
มิถุนายน 2560 

อาจารย์ทินวุฒิ วงศ์สิลา 
อาจารย์กชกร เดชะค าภู 

7 โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ เดือนมกราคม – เดือน
เมษายน 2560 

อาจารย์กชกร เดชะค าภู 
อาจารย์ส าราญ วิเศษ 

8 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อน
ออกสู่ตลาดแรงงาน 

เดือนสิงหาคม อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ 

9 โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ ตลอดปีการศึกษา  
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ผลการประเมินตนเอง 
 

ตาราง   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้
คุณภาพ 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนน    

การประเมิน
ตนเอง 

ระดับคุณภาพ ตัวต้ัง ผลลัพธ์ (% 
หรือสัดส่วน) 

บรรลุ 
ตัวหาร  ไม่บรรลุ 

1.1 มีการด าเนินการ )ป.
ตรี 3 ข้อ,  

ป.โท 11 ข้อ) 

  
 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 

2.1 4.50    4.78 ดีมาก 
2.2 4.50    5.00 ดีมาก 
3.1 3.00    3.00 ปานกลาง 
3.2 3.00    3.00 ปานกลาง 
3.3 4.00    3.00 ปานกลาง 
4.1 3.00    3.00 ปานกลาง 
4.2 4.50    1.67 น้อย 
4.3 4.00    3.00 ปานกลาง 
5.1 3.00    3.00 ปานกลาง 
5.2 3.00    3.00 ปานกลาง 
5.3 3.00    3.00 ปานกลาง 
5.4 5.00    5.00 ดีมาก 
6.1 3.00    3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.34 ดี 
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ตาราง  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประก
อบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคณุภาพน้อย 
2.01 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
4.01 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

1  หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

๒ 
– 

๖ 

2 - - 4.89 4.98  
3 3 3.00 - - 3.00  
4 3 2.56 - - 2.56  
5 4 3.00 3.67 - 3.50  
6 1 - 3.00 - 3.00  

รวม 13 2.81 3.50 4.89 3.34  
ผลการประเมิน ระดับ 

ปานกลาง 
ระดับดี ระดับ 

ดีมาก 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


