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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินงานจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา
 3. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน)
อาจารย์สาราญ วิเศษ
สาราญ วิเศษ.(2560).กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน. วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,16 (หน้า 38 – 52).
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
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตาบล
ยอดชาดอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง,6 (2)
หน้า 86 – 107 .
จุฑาลักษณ์ แสนโท,จารุกัญญา อุดานนท์ และกาญ ดาริสุ.(2560).แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม.การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การศึกษาไทยยุค 4.0” ครั้งที่ 1 หน้า 86.กรุงเทพมหานคร :
สถาบันรัชต์ภาคย์.
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
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม. “การประชุมวิชาการงานเกษตรแฟร์ ครั้ง
ที่ 1 ภูมิปัญญาแห่งอีสาน”(หน้า 49).สกลนคร:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ.
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อาจารย์กชกร เดชะคาภู
กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560) กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่สาธารณะ
“หาดแห่” เกาะกลางแม่น้าโขง. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9 ฉบับที่ 5
หน้า 347 – 360.
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตาบล
ยอดชาดอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง,6 (2)
หน้า 86 – 107 .
ทิพาภรณ์ หอมดี และกชกร เดชคาภู.(2559). การประเมินมูลค่าน้าชลประทานโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
พัฒ นาลุ่ มน้ าก่าอัน เนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครพนม.วารสารวิ ศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11(2),หน้า 39-46.
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตาบลยอด
ชาดอาเภอวังยาง 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 เดชะคาภู , เจษฎา ไชยตา และกาญ ดาริสุ. (2555).การพัฒนากระบวนการเสริมสร้างความมั่นคง
ทางด้านอาหารของผู้สูงอายุ แถบลุ่มน้าโขงในศตวรรษที่ 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 คาหว่าน. (2555). โครงการศึกษาเอกลักษณ์
ชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มสนุก. การประชุมวิชาการและเสนอ
ผลงานวิจัย ครั้งที่ 4 “คุณภาพและมาตรฐานครูสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 2
กันยายน 2555 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. หน้า 81-92
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ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา
ข้อเสนอแนะ
1. ควรพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น และตรงสาขาวิชา

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 คน ได้รับ การพัฒนาให้มี
คุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์และสาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ได้แก่ ดร.สาราญ วิเศษ และดร.กชกร เดชะ
คาภู
1. ควรมีการรายงานผลภาวะมีงานทาของ สาขาวิชาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานทา
บัณฑิตภายใน 1 ปี ที่แจกแจงรายละเอียด ของบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา
ดังเช่น การรายงานผลการประเมินคุณภาพ 2559
บัณฑิตตามกรอบ TQF
1. ควรมีการทดสอบการเตรียมความพร้อม 1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน
ในลักษณะ ก่อน-หลัง ไม่ใช่การประเมิน
ดาเนินการในเดือนสิงหาคม 2560 ณ ห้องเรียนรวม 2 คณะ
ความพึงพอใจ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้
2. ควรมีแผนจัดการความเสี่ยงด้าน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ วิทยากร ได้แก่ อาจารย์อานันท์
นักศึกษากรณีออกกลางคัน
นิตย์ มโนรมย์ และอาจารย์ พัฒนพงษ์ ติระ จากสาขาวิชา
3. ควรกาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา ภาษาอังกฤษ มีการจัดอบรมความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับ
ศักยภาพของนักศึกษาให้ชัดเจน
นักศึกษา โดย ดร. จอน เมฆสว่า และมีการทดสอบทั้งก่อน
4. ควรจัดทารายงานที่แสดงอัตราการคงอยู่ และหลังการอบรม
การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจของ
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
นักศึกษาต่อหลักสูตร และการจัดการข้อ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จัดเมื่อวันที่ 7 – 8
ร้องเรียนของนักศึกษาให้ชัดเจนเพื่อนาไปสู่ เมษายน 2561 ณ อุทยานแห่งชาติภูพาน จังหวัดสกลนคร
การพัฒนาหลักสูตรและพัฒนานักศึกษา
โดยพัฒนาทักษะคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นผู้นาแก่
ต่อไป
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 จานวน 90 คน และจัดกิจกรรม
พัฒนาเสริมทักษะทางด้านตัวเลขและการประมวลผลข้อมูล
ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ในวันที่ 26 พ.ค. 2560 มีนักศึกษาชั้น
ปีที่ 2 และ 3 เข้าร่วมจานวน 150 คน
3. โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ จัดเมื่อวันที่ 9 – 12
พฤศจิกายน 2560 นักศึกษาได้ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ
โครงการชั่งหัวมัน ณ จังหวัดเพชรบุรี และเมื่อวันที่ 14
ธันวาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ของนักศึกษาทุก
ชั้นปี
4. โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ จัดเมื่อวันที่ 14 - 16
กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา โดยมี
อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 เข้าร่วมจานวน 50 คน
ประกอบด้วยกิจกรรมตอบปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์

6
ข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

1. ควรมีแผนการบริหารอาจารย์ประจา
หลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของทีมบริหาร
ระดับคณะ
2. ควรมีแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการ
บริหาร กรณีส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อ
3. ควรมีแผนบริหารอาจารย์ประจา
หลักสูตร ประกอบด้วย การสนับสนุน
ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการทาวิจัย
ตีพิมพ์บทความ และการเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการ
4. ควรบรรยายอัตราการคงอยู่ แสดงข้อมูล
ในรูปสถิติ
5. ควรจัดทาความพึงพอใจของอาจารย์
ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรในรูปเอกสารรายงาน
1. ควรเพิ่มหลักฐานโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบ มคอ. 1
ตามที่หลักสูตรได้ดาเนินการประกอบด้วย
2. ควรมีการนาผลการประเมินผู้สอนและ
กระบวนการเรียนการสอนไปปรับปรุง
พัฒนาให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
3. ควรมีการเปรียบเทียบผลการดาเนินงาน
ในวงรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา
4. ควรมีการวางแผนกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
1. ควรนาผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ไปปรับปรุงพัฒนาและจัดทา
แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เสนอ
ต่อคณะฯ

สาขาวิชาได้ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ดังนี้
- อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 คน ได้รับ การพัฒนาให้
มีคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร์และสาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอก ได้แก่ ดร.สาราญ วิเศษ และดร.กชกร
เดชะคาภู
- อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน ได้เข้าร่วมอบรมการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับทุน ในวันที่ 14 – 16
มีนาคม 2561 ณ สานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
กทม.
- อาจารย์อบรมสัมมนา เรื่องการทางานผลงานวิชาการ และ
เอกสารประกอบการสอน โดยวิทยากร รศ.ดร. สุบรรณ เอี่ยม
วิจารณ์ จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2561 ณ จังหวัดจันทบุรี
- มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับ มคอ. 1
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมกลั่นกรอง
- หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนนาผลการ
ประเมินผู้สอนไปปรับปรุงการเรียนการสอนในปีการศึกษา
2560 และให้รายงานผลการผลการปรับปรุงก่อนเปิดภาค
เรียน ปีการศึกษา 2561
- หลักสูตรได้วางแผนการบูรณาการการบริการและการวิจัย
โดย อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

หลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ กชกร เดชะคาภูประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน
โดยให้นาผลการประเมินปีการศึกษา 2559 มาพิจารณา
ประกอบ ซึ่งได้สอบถามความต้องการของนักศึกษาทุกชั้นปี
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ส่วนที่ 1
บทสรุปการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2560
หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา
2556 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2556 โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ปัจจุบันมี
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน และมีนักศึกษาจานวน 336 คน
สรุปผลการประเมินตนเอง
จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย.....3.78......คะแนน
คุณภาพอยู่ในระดับ.....ดี......เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมิน ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..4.90....คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..3.33....คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพปานกลาง
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จานวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง
มีคะแนนเฉลี่ย 3.34 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี
องค์ ป ระกอบที่ 6 สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ จ านวน 1 ตั ว บ่ ง ชี้ ผลการประเมิ น ตนเองมี ค ะแนนเฉลี่ ย
4.00 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์กอบ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ

ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

2 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
3 ตัวบ่งชี้
4 ตัวบ่งชี้
2 ตัวบ่งชี้
13 ตัวบ่งชี้

ผ่าน
4.90
3.33
3.78
3.50
4.00
3.78
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ส่วนที่ 2
การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ประจาปีการศึกษา 2560
วันที่รายงาน 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25520261104653
ตารางที่ 1.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

ลาดับที่
1
2
3
4
5

มคอ.2
น.ส.จารุกญ
ั ญา อุดานนท์
นายสาราญ วิเศษ
นางกชกร เดชะคาภู
นายทินวุฒิ วงศิลา
นางสาวพณิฐา ยงพิทยาพงศ์

ปีการศึกษา 2560
น.ส.จารุกญ
ั ญา อุดานนท์
นายสาราญ วิเศษ
นางกชกร เดชะคาภู
นายทินวุฒิ วงศิลา
นางสาวพณิฐา ยงพิทยาพงศ์

ผลงานทาง
วิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ย้อนหลัง
(2556-2561)
5 เรื่อง
2 เรื่อง
6 เรื่อง
2 เรื่อง

หมายเหตุ
คนเดิม
คนเดิม
คนเดิม
คนเดิม
คนเดิม

ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ - นามสกุล
1. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์
2. นายสาราญ วิเศษ
3. นางกชกร เดชะคาภู
4. นายทินวุฒิ วงศิลา
5.นางสาวพณิฐา ยงพิทยาพงศ์
6. นายเจษฎา ไชยตา
7. นางสาวสุวิมล คาน้อย
8. น.ส.ภาวดี พันธรักษ์
9. น.ส.วัชรี แซงบุญเรือง
10. นายสุริยา คาหว่าน
11. นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
12. น.ส.สุวิสาข์ เหล่าเกิด
13. ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์
14. ดร.วรวุฒิ อินทนนท์

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ - สาขา
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ม. (นโยบายสาธารณะ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
นม.(นิติศาสตร์)
สค.ม.(สังคมวิทยา)
กศ.ม.(ภูมิศาสตร์)
กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
M.A.Linguistics(Vienamese)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
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ชื่อ - นามสกุล
15. ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
16. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
17. ดร. คงฤทธิ์ กุลวงษ์

ตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ - สาขา
ปร.ด.(ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวิน)
นม.(นิติศาสตร์)
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
สาขาวิชา จัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้สถานที่ดังนี้
1. ภาคทฤษฎี ใช้สถานที่ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
2. ภาคปฏิบัติ ใช้สถานที่หน่วยงานราชการ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงานจังหวัด
นครพนม ส านั กงานพัฒ นาชุม ชน ส านั กงานพัฒ นาคมและความมั่ นคงของมนุ ษย์ ศาลจัง หวั ดนครพนม
สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ว่าการอาเภอ ท้องจังหวัด ปกครองจังหวัด
ตารางที่ 1.3 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
ข้อ
เกณฑ์การเมิน
1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด
รวม

ผลการดาเนินงาน
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 ค โดยทั้ง 5 คนประจา
หลักสูตรเดียว ปฏิหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2560
- มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
- อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
จานวน 2 คน และคุณสมบัติระดับปริญญาโท 3 คน
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงและ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรปรับปรุง 2556 โดยใช้มาเป็น
ปีที่ 5 ซึ่งจะครบรอบปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนดในปี 2561
3 ข้อ
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หมวดที่ 2 อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4)
ตารางที่ 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.1-1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ
อาจารย์ประจาหลักสูตรครบ 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
ระบบและกลไก
หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ. ดาเนินการรับสมัครอาจารย์ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอความต้องการอาจารย์ผ่านกลไกการ
บริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีการดาเนินการวิเคราะห์กรอบอั ตรากาลังผ่านที่ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุม และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เพื่อดาเนินการเปิดรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ทาการคัดเลือก และบรรจุ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร สังกัดสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์
1. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. สรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนด
3. เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
4. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
5. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม
7. แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
8. ปฐมนิเทศและมอบหมายหน้าที่
9. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
10. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการ รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไก พบว่า
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ดาเนินการทบทวนเกี่ยวกับอาจารย์ประจาในการประชุมอาจารย์ประจา
หลั กสู ตร (รายงานการประชุมอาจารย์ ป ระจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560) โดยในหลักสูตรรัฐ ประศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรลาออก ลาพักเพื่อศึกษาต่อ หรือเกษียณอายุ
ทาให้หลักสูตรมีอัตราอาจารย์ประจาหลักสูตรอยู่ครบตามที่เกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จานวน 5 คน
ส่งผลให้ในปีการศึกษานีห้ ลักสูตรไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมจากจานวนเดิมที่มีอยู่
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ดังนั้นในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจึงมุ่งเน้นดาเนินการ ตามระบบบริหารอาจารย์ และระบบส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์เป็นหลัก
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ดาเนินประชุมเพื่อทบทวนเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตสาหรับ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยใช้หลักเกณฑ์อาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558 ในปีการศึกษา 2560 และ
มีการรับและแต่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร จานวน 1 คน คือ นายอาทิตย์ ผดุงเดช
3. สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์มีมติให้ เสนอคณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตรโดยให้ดาเนินการดังนี้
3.1 ประธานหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อดาเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจาคณะฯ เพื่อทาการแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสาขาวิชามีมติเห็นชอบตามที่ประธานหลักสูตร
เสนอ
3.2 หัวหน้าสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยหลักสูตรได้ปฐมนิเทศผ่านกลไกการนิเทศ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย และในการประชุมซึ่งได้มีการชี้แจงหลักการ
บริหารหลักสูตร และรายละเอียดหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามคาสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัย
5. หลักสูตรได้มอบหมายหน้าที่ให้กับ อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 คือ สอน
ในรายวิชาการพฤติกรรมองค์การ และวิช านโยบายสาธารณะและการวางแผน และรับผิด ชอบเกี่ยวงานกิจการ
นักศึกษา (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2560)
การทบทวนระบบและกลไก
การทบทวนระบบและกลไกปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตรไม่มีมีการรับสมัครอาจารย์ใหม่ หลักสูตรจึงทา
การระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสู ตร และ มีมติเห็นว่าให้กระบวนการทางานเดิมมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงเห็นควรให้คงกระบวนการเดิมไว้โดยยังไม่ต้องปรับปรุงกระบวนการ
อย่ างไรก็ตามในปี การศึกษา 2560 หลั กสูตรได้รับจัดสรรอัตรา อาจารย์ส าขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ 1
ตาแหน่ง เพื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) และได้
ดาเนินการรับและแต่ตั้งอาจารย์ ตามระบบและกลไก พบว่า กระบวนการดังกล่าวทาให้ได้อาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตรงตามเกณฑ์ที่กาหนด แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีความล่าช้าเกิดขึ้นในการรับและอาจารย์ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่เกิดขึ้น จึงได้มีมติให้มีการปรับปรุงกระบวนการจากเดิมโดยให้ดาเนินการสรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร (รายงานการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 5/2560)
การปรับปรุงระบบและกลไก
ประธานหลักสูตรได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560) พบว่ามีความล่าช้า ดังนั้น สาขาวิชาจึงได้มีการ
กาหนดการปรับปรุงกระบวนการการรับและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหากมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรใหม่ ให้กรรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 4 เดือนก่อน หากจะมีการลาศึกษาต่อ
ลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการเพื่อจะได้ดาเนินการรับและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจา
หลักสูตรคนใหม่ต่อไป
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4.1-2 การบริหารอาจารย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ :
- มีระบบบริหารงานอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
- อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
- มีภาระงานเหมาะสม
- มีความสุขในการในปฏิบัติงาน
- มีการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาในปีการศึกษา 2560
- มีระดับความพึงพอใจต่อการได้บริหารหลักสูตรระดับดีมาก
ระบบและกลไก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยเริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรม
บริหารหลักสูตร
1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตาม มคอ.2
2. กาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ประจาหลักสูตร
4. กาหนดสัดส่วนอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด อัตราส่วนอาจารย์ประจา
ต่อนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
คุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
5. มีการสรรหาสู่ระบบการธารงรักษาอาจารย์ประจาหลักสูตร
6. วิเคราะห์ภาระงานกาหนดคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กาหนดเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
7. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา
8. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
9. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์
10. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ตามผลการปะเมิน
10.มีการรายงานผลการดาเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากระบบและกลไกล ปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ พบว่า ในปี
การศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทั้ง 5 คน มีอัตราคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง และมี
คุณวุฒิที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตรงและสัมพันธ์ ครบตามเกณฑ์ สกอ.โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 ท่าน
กาลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอก (ไม่กระทบการปฏิบัติงาน) แต่อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา
เอกอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ยังพบว่า
1. สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
2. มอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ประจาสูตรที่สอดคล้องกับภาระงานขั้นต่าของอาจารย์มหาวิทยาลัย
นครพนม ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ

13
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 และ ครั้งที่ 3/2560)
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการยกย่องอาจารย์ที่มีการผลิตงานทางวิชาการ การ
จัดสรรงบประมาณสาหรับการผลิตผลงานวิจัย ตารา และผลงานวิชาการ ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการโดยการจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ไม่
น้อยกว่า 10,000 บาท
3. มีการวางแผนอัตรากาลังอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยผ่านกลไกแผนพัฒนาบุคลากรฝ่ายวิชาการของ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ทั้งในด้านการศึกษาต่อ การขอกาหนดตาแหน่งวิชการ
4. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านการบริหาร และพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรปีการศึกษา 2560 จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่า ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนน 4.57) (รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2560 และ สรุปการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร)
การทบทวนระบบและกลไก
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อ ทบทวน
ระบบและกลไกบริหารอาจารย์ พบว่า ระบบและกลไกดังกล่าว ทาให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีอัตราคงอยู่ไม่
เปลี่ยนแปลง ได้รับการมอบหมายงานตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับ
มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า สัดส่วนอาจารย์ ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างร้อยละ 20 ของ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จากการประชุมจึงได้กระตุ้นให้อาจารย์ที่ลาศึกษา
ต่อ ปี 2555 จานวน 2 คน และ ปี 2557 จานวน 1 คน เห็นถึงประโยชน์ของการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
(รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 5/2560)
การปรับปรุงระบบและกลไก
หลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อทั้ง 3 คน พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ลา
ศึกษาต่อในปีการศึกษา 2555 จานวน 2 คน คือนายสาราญ วิเศษ และนางกชกร เดชคาภู สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก คุณวุฒิรัฐประศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต
4.1-3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- มีระบบบริหารงานอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
- อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาการบริหารหลักสูตรรวมทั้งการเรียนรู้ด้านการวิจัย การเรียนกาสอน และ
การบริการิชาการ นอกเหนือจากการวิจัยและการสอน
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก
ระบบและกลไก
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
2. ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งและผลการประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่านมากาหนดนโยบายและแผนพัฒนาอาจารย์
3. กาหนดโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
4. พิจารณาโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. ดาเนินการตามโครงการ กิจกรรม และแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
6. มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามผลการประเมิน
8. มีการรายงานผลการดาเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
จากระบบและกลไกปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินการตามระบบและกลไก พบว่า
1. มีการทบทวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เสนอแนะให้หลักสูตรมีการจัดทาบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้วย การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ในการทาวิจัย ตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการ และการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ซึ่งจากการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีมติให้กาหนดโครงการ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอต่อ
ที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ และแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ
2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมสนับด้านความรู้
และงบประมาณแก่อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการ
เสริมและพัฒนาดังนี้
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยได้เข้าร่วมอบรมการผลิตผลงาน
ทางวิชาการในวันที่ 20 – 25 เมษายน 2561 และ เข้าร่วมอบรม การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในวันที่ 14 – 17
มีนาคม 2560
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถผลิตงานทางวิชาการเผยแพร่จานวน 3 เรื่อง
2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จานวน 3 เรื่อง
การทบทวนระบบและกลไก
จากการทวบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตรมีการ
รายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
ทบทวนผลการดาเนินงาน (รายงานการประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560) พบว่า อาจารย์ ประจา
หลั กสู ตรทุกคนได้รับ การเพื่อ เพิ่มพูน ความรู้ ตามโครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ แต่พบว่า อาจารย์ ประจา
หลักสูตร ยังไม่สามารถผลิตผลงานทางวิชาการ ได้ตามเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ จึงปรับปรุง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยมีมติให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทาง
วิชาการ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาแก่อาจารย์ประจาหลักสูตร
การปรับปรุงระบบและกลไก
จากการทบทวนระบบและกลไกการส่ งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ ปีการศึกษา 2560 ได้มีการนาผลการ
ทบทวนมาปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และได้ผลดีขึ้น โดยหลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ในการผลิตงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (รายงานการประชุมอารย์ประจา
หลั ก สู ตรครั้ งที่ 6/2560) พบว่า อาจารย์ ประจ าหลั ก สู ตร จ านวน 3 คน คื อ อาจารย์ ส าราญ วิ เศษ อาจารย์
จารุกัญญา อุดานนท์ และอาจารย์กชกร เดชะคาภ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการที่จัดโดยคณะ
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ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาแก่ อาจารย์ประจาหลักสูตร คาสั่งคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ 0471/2560 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) และอาจารย์ จานวน 1 คน คือ อาจารย์กชกร
เดชะคาภู ได้เสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) โดยผ่านความ
เห็นชอบการประชุมคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 25 เมษายน 2561
จานวน 1 คน
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2-1 ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40.00
หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวิฒปริญญาเอก จานวน 2 คน ดังนี้
1. ดร.สาราญ วิเศษ รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. ดร.กชกร เดชะคาภู รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
4.2-2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ 0.00
ในปีการศึกษา 2560 อาจาร์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (คน)
2. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
3. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
4. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
5. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
6. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
7. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
8. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
9. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
10. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มวี ุฒิปริญญาเอก
11. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี
12. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาโท
13. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดาเนินงาน
5
3
2
2
40
5
0
0
0
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4.2-3 จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จานวน 3 ผลงาน และ
ผลงานวิจัยที่จังหวัดนครพนมว่าจ้าง จานวน 1 ผลงาน ดังนี้
- ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ร้อยละ 64 คิดเป็น 5 คะแนน
นางกชกร เดชะคาภู

กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
จัดการพื้นที่สาธารณะ “หาดแห่” เกาะ
กลางแม่น้าโขง
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
พิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและ
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตาบล
ยอดชาดอาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม.
นายสาราญ วิเศษ
กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงิน
ชุมชน.

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 9
ฉบับที่ 5หน้า 347 – 360. (2560)
วารสารวารสารการบริหารปกครอง,6 (2)
หน้า 86 – 107 . (2560)

วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
16(หน้า 38 – 52). (2560)
นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์ การวิจยั ประเมินล การประเมินคุณธรรมและ การว่าจ้างจากจังหวัดนครพนมพนม
ความโปร่งใสในการดาเนินงานขององค์กร
งบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
สัญจ้างลงวันที่ 14 สิงหาคม 2560

0.80
0.80

0.60
1.00

ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา
2560 มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษาทั้ง 5 คน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ
100 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุมิระดับปริญญาเอก 2 คน ระดับปริญญาโท 3 คน โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้ง 5 คนมีตรงและสัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน
- อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการเป็นอาจารย์
ปีการศึกษา
อัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2560
5 คน
2559
5 คน
2558
5 คน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการได้บริหารหลักสูตร
ปีการศึกษา 2560 มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อประเมินหลักสูตรในด้าน
ต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57) ในปีการศึกษา 2559 (ค่าคะแนนเฉลี่ย
4.52) และ ปีการศึกษา 2558 (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.49) (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 7/2560
และ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของอาจาร์ยประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร)
ปีการศึกษา
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
2560
4.57
2559
4.52
2558
4.49

17

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2 และ 3)
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษา
ที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2556
2557
2558
2559
2560

จานวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า
85
141
120
100
103

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)
ในแต่ละปีการศึกษา
2556 2557 2558 2559
85
85
85
83
141
141
95
120
110
100
-

ร้อยละ
2560
2
46
87
98
103

การคงอยู่
2.35
32.62
72.50
98.00
100.00

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา

ตามข้อมูลจานวนนักศึกษาคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยรวมมีอัตราการคงอยู่โดยคิด
เป็นร้อยละ 100.00 พบว่าอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาอยู่ในระดับดี
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3. 1 การรับนักศึกษา
3.3-1 การรับนักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ : จานวนการรับนักศึกษา จานวน 80 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- มีคุณสมบัติอื่นที่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2555
ระบบและกลไก
ในระบบการรับนักศึกษา มีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนดการรับนักศึกษา
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา
3. กาหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และ
เครื่องมือคัดเลือกวิธีการคัดเลือกและ การกากับ ติดตาม
4. ดาเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา
5. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของหลักสูตรโดยฝ่ายวิชาการ
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
7. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษาตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
8. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
9. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจา
คณะ
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 มีการตั้งเป้าหมายรับ
นั กศึ กษา จ านวน 80 คน โดยเป็ น ผู้ ที่จ บการศึก ษาระดับ มัธ ยมศึก ษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่ร ะบุไ ว้ใ น
หลักสูตร (มคอ.2) โดยแบ่งเป็นระบบโควตา กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบรับตรงรอบที่ 1 และระบบรับ
ตรงรอบที่ 2 ประเภทบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศ โดยผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ดาเนินการเปิดรับ
สมัคร และกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรที่สอดคล้องกับ มคอ. 2 เพี่อ
พิจ ารณาจ านวนการรั บนั กศึกษา เกณฑ์คุณสมบัติของผู้ ส มัคร กาหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบ
สัมภาษณ์
ซึ่งการรับนักศึกษาสมัครระบบรับตรงกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจานวนผู้สมัคร 70 คน รายงานตัว
9 คน ระบบรับตรงทั่วประเทศ รอบ 1 สมัคร 59 คน รายงานตัว 39 คน ระบบรับตรงทั่ว ประเทศ รอบ 2 สมัคร
59 คน รายงานตัว 39 คน รอบที่ 3 สมัคร 50 คน รายงานตัว 21 ข้อสังเกตคือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีผู้
มาสมัครสอบ รอบที่ 1 - 3 จานวนมากถึง 188 คน แต่มารายงานตัว 69 คน ซึ่งยังไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2560 ที่กาหนดไว้ 80 คนใน มคอ. 2 เนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันและภาวะเศรษฐกิจ
รวมทั้งค่านิยมของผู้ปกครอง อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุม เพื่อทบทวนกระบวนการรับสมัครนักศึกษา
พบว่า มหาวิทยาลัยของรัฐรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยไม่จากัดจานวน และเปิดรับ 2 ครั้ง จึงส่งผลทาให้นักศึกษา
ที่มาสมัครเรียนมีจานวนลดลง
การทบทวนระบบและกลไก
หลักสูตรมีการายงานผลการดาเนินการรับนักศึกษา ในการประชุม อาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่า การ
รับนักศึกษาในรอบแรก และรอบที่สอง มีนักศึกษารายงานตัวต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ 80 คน ดังนั้นที่ประชุม
จึงร่ วมกัน กาหนดแนวทางการรั บศึกษาในรอบต่อไป โดยเห็ นว่าจะต้องมีเพิ่มการประชาสัมพันธ์และแนะนา
หลักสูตรมากขึ้น
สาขาวิชาได้มีการปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษา โดยมอบหมายให้ อาจารย์กาญ ดาริสุ หัวหน้า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ และเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เข้าแนะแนวร่วมกับฝ่ายแนะ
แนวระดับคณะ และร่วมจัดกิจกรรม Open House กับโรงเรียนในจังหวัดเพื่อเป็นการแนะนาสาขาวิชาให้กับ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการเชิญชวนให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้การรับ
นักศึกษา และเชิญให้เรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่
1/2560 วันที่ 3 พฤษภาคม 2560)
การปรับปรุงระบบและกลไก
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินติดตามความก้าวหน้าในการรับนักศึกษา พบว่า จานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เกินเป้าหมายการรับ
นักศึกษาปีการศึกษา 2560 จานวน 15 คน จึงได้มีการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรับทราบในการรับนักศึกษาเกิน
จานวนที่กาหนดไว้ตามแผน และให้นากระบวนนี้ไปปรับใช้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 ต่อไป (รายงาน
การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 2/2560)
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้านักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาแรกเข้าจานวน 80 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และความรู้พื้นฐานทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เพิ่มขึ้น
ระบบและกลไก
ในระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีระบบและกลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
2. ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษให้สอดคล้องกับ มคอ.2
ปรับพื้นฐานความรู้ของนักศึกษา
3. การดาเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
4. ติดตาม/ประเมินผลโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
5. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
7. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนาเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินการตามระบบและกลไก
พบว่า นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ จะต้องผ่านการปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้น และคณะมีการปฐมนิเทศนัก ศึกษาก่อนเปิด การ
เรียนการสอน โดยมีการแนะนาเกี่ยวกับข้อมู ลเบื้องต้นของคณะ แนะนาหลักสูตร ระบบการลงทะเบียนศึกษา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ระบุตาม มคอ. 2
โดยให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2560 ในวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการในรายวิชาคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และทักษะ การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และมีการประเมินการเตรียมความพร้อม
ตามข้อเสนอแนะจากกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ พบว่า นักศึกษามีผลการ
ทดสอบหลังการอบรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ทุกคน
การทบทวนระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมนักศึกษา
จากการทบทวนระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 โดยการการประชุม
เพื่อประเมิน กระบวนการเตรีย มความพร้ อมนักศึกษา พบว่า กระบวนการดังกล่าว นักศึกษาทุกคนผ่านการ
ปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้น และคณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิด การเรียนการสอน โดยมีการ
แนะนาเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของคณะ แนะนาหลักสูตร ระบบการ ลงทะเบียนศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นต้น และได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความ พร้อมทางด้านวิชาการสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา
2560 แต่นักศึกษายังมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษต่า ดังนั้น จึงมีมติกาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วม
โครงการการพัฒนาภาษาต่างประเทศทุกบ่ายวันพุธ เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ที่ดาเนินการโดยอาจารย์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (สรุปโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา)
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การปรับปรุงระบบและกลไก
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 ได้มีการนาผลการทบทวนมาปรับปรุง โดยหลักสูตรได้
ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จานวน
95 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ที่สาขาภาษาอังกฤษจัดในปีการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
เข้าร่วมโครงการการพัฒนาภาษาต่างประเทศ พบว่า จากวัดผลก่อนการอบรมและหลังการอบรม พบว่า นักศึกษา
มีการทดสอบที่ดีขึ้น ขณะที่ในส่วนของการอบรมคณิตศาสตร์ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 จากวัดผลก่อนการ
อบรมและหลังการอบรม พบว่า นักศึกษามีการทดสอบที่ดีขึ้น (สรุปโครงการเตรียมความนักศึกษา)
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.-1 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษาทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นักศึกษาทุกคนได้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
ระบบและกลไก
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ทบทวนและกาหนดบทบาทหน้าที่การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา /บทบาทหน้าที่
อาจารย์ทปี่ รึกษาให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้งการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาทุกชั้นปี
อาจารย์ทปี่ รึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้คาปรึกษา
4. กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การ
จัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา
5. กาหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาในการให้คาปรึกษาทั้งวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
6. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาการให้คาปรึกษา
7. ดาเนินการให้บริการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความ
เสี่ยงด้านนักศึกษาตามแนวทางทีก่ าหนด
8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มตี ่อคุณภาพการให้บริการให้ คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่ นักศึกษา
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ
จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน
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ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
หลักสูตรมีการจัดเตรียมความพร้อมเมื่อนักศึกษาต้องการคาปรึกษาหรือข้อมูลวิชาการ โดยมีการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา 2560 เพื่อทาหน้าที่ดูแลทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา
ด้านทุนการศึกษา และด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้คาปรึกหา
วิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกชั้นปี (คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา 2561)
และดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดไว้ในตารางเรียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3
2. จากการดาเนินการให้คาปรึกษา พบว่า ทั้งด้านวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านแนะแนว ส่วน
ใหญ่นักศึกษาขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องการเรียนในภาคทฤษฎีในชั้นเรียนและการฝึกปฏิบัติงาน
ในภาคสนาม รวมทั้งปัญหาด้านอื่น เช่น การลงทะเบียนเรียน การทากิจกรรม ทาโครงการต่าง ๆ และได้มีการให้
คาปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษามีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) จานวน 1 ราย โดยการร่วมพูดคุยกับ
ผู้ปกครองของนักศึกษาเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่นักศึกษาจะลาออกกลางคัน เมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 แล้ว
ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้คาปรึกษา และทาการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ที่
ปรึ กษาต่อการให้ คาปรึ กษาเอง (อาจารย์ ที่ปรึกษาประเมินตนเอง) ผลการส ารวจความพึงพอใจประจาภาค
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและ
บริการด้านข้อมูลข่าวสาร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 คะแนนและอาจารย์ที่ปรึกษามีความพึงพอใจในการ
ควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.86 คะแนน
การทบทวนรบบและกลไก
หลั กสู ตรได้ ป ระชุม เพื่ อติ ดตามและประเมิน ผลการดูแ ลการให้ ค าปรึก ษาวิช าการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการในแนวทางดังกล่าวหลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2560 และการนาผลที่ได้
จากการสารวจความพึงพอใจของและสอบถามนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสะท้อนปัญหาการให้คาปรึกษา
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 พบว่า กระบวนการให้คาปรึกษาในระบบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นไม่เพียงพอ
และไม่สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัญหาของนักศึกษามีหลากหลายเรื่องทั้งปัญหาความพร่อง
ทางการเรียนรู้ การตั้งครรภ์ระหว่างเรียน ปัญหาผลการเรียนต่าและเสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา รวมมี
ปัญหาตลอดทุกช่วงเวลา แต่อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานการเรียนการสอน งานวิจัย ซึ่งทาให้ระยะเวลาให้
คาปรึกษามีอย่างจากัด รวมทั้งช่องทางให้คาปรึกษาไม่สะดวกและรวดเร็ว
การปรับปรุงระบบและกลไก
หลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดย
ดาเนินงานตามผลการประเมินกระบวนการให้คาปรึกษา แนวทางในการดูแลนักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตร จากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ดังนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแล
การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักปริญญาตรีระดับหลักสูตรมีการเพิ่มช่องทางให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
ผ่าน social network เช่น facebook, Line, e-mail โดยการตั้งกลุ่มในเฟสบุค ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อทาการปรับเพิ่มเติมในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของนักศึกษาเข้ามาในระบบการให้คาปรึกษาและแนะ
แนวการใช้ชีวิตระบบใหม่ กาหนดให้อาจารย์ประจาสาขาวิชาเข้าพบเข้าพบนักศึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของ รวมทั้ง
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นัดพบนักศึกษาทุกชั้นปีที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะส่งผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
และสร้างแรงกระตุ้น และกาลังใจในการเรียน รวมทั้งนัดพบผู้ปกครองของนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน เพื่อ
หาทางแนวทางในการพัฒนานักศึกษา พบว่า นักศึกษาได้รับคาแนะนาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคณาจารย์ได้สื่อสาร
ให้กับนักศึกษาได้อย่างทันเวลา
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ได้ทาการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
คาปรึกษาวิชาการและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.89
และจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.95 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ที่มีผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.92
(รายงานประเมินคุณภาพของการให้คาปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ประจาปีการศึกษา 2560)
3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายเชิงปริมาณ : นักศึกษา ทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : นักศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไก
มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้
กาหนดคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร โดยวางแผนการดาเนินงานในกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การ
สารวจความต้องในการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตาม
มคอ. 2 และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้
1. สารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา
2. กาหนดผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
3. ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และจัดทาแผน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.1 การพัฒนาด้านองค์ความรู้ (แบบบรรยาย)
3.2 การพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ/ฝึกทักษะ
4. ผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กาหนด
5. ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม
6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ตามการประเมินให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 ตามโครงการและกิจกรรมที่หลักสูตร
กาหนด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2560 มีการสารวจความต้อง
พัฒ นาศักยภาพนั กศึกษา ใน 3 ประเด็น หลั ก ประกอบด้ว ย ความต้องการพัฒ นาศักยภาพที่กาศึกษา ความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชี พ และก่อนสาเร็จการศึกษา พบว่า ความต้องการ การ
พัฒนาทักษะระหว่างเรียนและก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และ
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทาเอกสารและรายงานสาหรับนักศึกษา
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
และการจั ด ท ารายงานการวิ จั ย ส่ ว นทั ก ษะที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษา ได้ ทั ก ษะการพู ด ต่ อ
สาธารณชนการพัฒนาบุคลิกภาพ (ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น) หลักสูตรจึงได้ดาเนินการการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- กิจกรรมที่ 1 อบรมโปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการประยุกต์ใช้งานวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ห้อง
ประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ชั้นปีที่ 2 – 3 จานวน 150 คน
- กิจกรรมที่ 2 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม วันเสาร์ ที่ 7 – วันอาทิตย์ ที่ 8 เมษายน 2561 อุทธยานภู
พาน จังหวัดสกลนคร นักศึกษาปีที่ 1-2 จานวน 90 คน
2. โครงการสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2560 – วันอาทิตย์ ที่ 12
พฤศจิกายน 2560 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3- 4 จานวน 156 คน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เนื้อหาการเรียนจาก
ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับเนื้อหาการ
เรียนได้อย่างเหมาะสม
3. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน สิงหาคม 2560
4. โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 วันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมโครงการ จานวน 50 คน เพื่อให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกันก่อให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างนิสิตนักศึกษาในการทากิจกรรม และเพื่อให้นักศึกษาได้เข้า
ร่วมโครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ครั้งที่ 8 และมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติจากสถาบันต่างๆอันเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียน การดาเนินชีวิต และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมต่อไป
5. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นักศึกษาและการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่มีคุณภาพระหว่าง
สถาบันทั้งในและต่างประเทศ: กิจกรรมร่วมแข่งขันเสริมสร้างประชาธิปไตย และกิจกรรมแข่งขันจิตอาสาเพื่อ
สังคม โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปี ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม – วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 เข้าร่วมโครงการ 120
คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเรียนรู้ทักษะในทศวรรษที่ 21 ให้มีทักษะด้านการเรียนรู้และ
นวัตกรรม และ เพื่อเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และจิตอาสา ให้กับนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
6. โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 22-23
พฤษภาคม 2561
การทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีการดาเนินการตามระบบและกลไกโดยการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อติดตามและประเมินผล พบว่า นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
โครงการ และกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ แต่เนื่องจากการดาเนินโครงการมีระยะเวลาจากัด และจานวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติมีจานวน 60 คนต่อครั้ง จึงทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่า ที่ประชุมจึงเสนอให้ปรับปรุง
กระบวนการจากเดิม และมีมติให้นาปฏิบัติในปีการศึกษา 2561 ดังนี้
1. กาหนดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ปรับปรุง
มคอ. 3 ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยให้เพิ่ม
เนื้อหาการฝึกทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
2. จัดทาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น และกาหนดผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 30 คนต่อครั้ง
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตารางที่ 3.2 จานวนการคงอยู่และสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
จานวนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร จานวนที่นกั ศึกษา
ลาออก/คัดชื่อออก เมื่อ
2557
2558
2559
2560 สิ้นปีการศึกษาที่
ประเมิน

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวน
รับเข้า

2553

85

2554

128

94

2555

145

-

116

2556
2557

85
141

-

-

83
-

98

- อัตราการสาเร็จการ
การศึกษา

อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ปีการศึกษา 2554 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 94 คน จาก
จานวนนักศึกษาทั้งหมด 128 คน คิดเป็นร้อยละ 73.44
- ปีการศึกษา 2555 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 116 คน จาก
จานวนนักศึกษาทั้งหมด 145 คน คิดเป็นร้อยละ 78.91
- ปีการศึกษา 2556 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 83 คน จาก
จานวนนักศึกษาทั้งหมด 85 คน คิดเป็นร้อยละ 97.65
- ปีการศึกษา 2557 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 98 คน จาก
จานวนนักศึกษาทั้งหมด 141 คน คิดเป็นร้อยละ 85.96

- อัตราการคงอยู่

อัตราการคงอยู่
- ปีการศึกษา 2556 มีนักศึกษารับเข้า 85 คน นักศึกษาคงอยู่ 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.35
- ปีการศึกษา 2557 มีนักศึกษารับเข้า 141 คน นักศึกษาคงอยู่ 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 32.62
- ปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษารับเข้า 120 คน นักศึกษาคงอยู่ 87 คน
คิดเป็นร้อยละ 72.50
- ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารับเข้า 100 คน มีอัตราคงอยู่ 98 คิดเป็น
ร้อยละ 98.00
- ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารับเข้า 103 คน มีอัตราคงอยู่ 103 คิดเป็น
ร้อยละ 100.00
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ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- ความพึงพอใจ และผล ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
การจัดการข้อร้องเรียน ปีการศึกษา 2560
ของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2560 พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและ
การจัดการข้อร้องเรียน อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.47 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ที่
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่ง
มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการ
จัดการข้อร้องเรียน ด้านอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.45 จากผลการประเมิน
แสดงให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีขึ้น
สาหรับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย
4.47 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่มีค่าเฉลี่ย 4.43 พิจารณารายประเด็น พบว่า
นั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ สนอข้ อ ร้ อ งเรี ย นมากที่ สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.46 และประเด็นควรปรับปรุง ได้แก่ การพิจารณาการจัดการข้อร้องเรียน
แล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม และควรมีการจัดหาหนังสือประกอบการเรียนการ
สอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และการปรับปรุงอาคารสถานที่
ให้เพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอน
ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจ
ปีการศึกษา
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
2560
4.47
2559
4.43
2558
4.33
ตารางที่ 3.3 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) วันที่สารวจ 19 ธันวาคม
2560
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตทีป่ ระกอบวิชาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

การวิเคราะห์ผลที่ได้
มีผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560 จานวน 83 คน

จานวน
83
83
79

ร้อยละ
100.00
100.00

79
4
-

100.00
100.00
-
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5)
ตารางที่ 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2560
รหัส ชื่อวิชา
30001101 ทักษะภาษาไทย
30002102 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
30003100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนาเสนอ
30102303 ระบบบริหารราชการไทย
30102422 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
30102424 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ภาค
ความผิด
30005101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30005102 คณิตศาสตร์และตรรกะวิทยา
30102305 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
30004101 อาเซียนศึกษา
30102309 การบริหารการพัฒนา
30102402 สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
30005101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
30102311 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เบื้องต้น
30102424 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ภาค
ความผิด
30102409 การเมืองการปกครองไทย
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสตร์
30102425 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ผู้บริหาร
30102439 การพัฒนาองค์การ
30102428 กฎหมายลักษณะพยาน
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
30002102 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
30102427 แรงงานสัมพันธ์
30102430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน

C+

C

D+

D

F

I

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
1/2560
4
10 18 11
1/2560
5
13
1/2560
5
0
4
2
1/2560
41 18 21
1/2560
4
5
34 20
1/2560
7
12 23 18
1/2560
4
4
10 19

12
62
4
7
6
34

17
10
4
14
6

7
52
-

2
1
1
1
6
1
-

-

81
81
81
80
86
80
80

79
1
80
1
86
79
80

1/2560

1

80

76

86

84

-

1

1

17

32

17

3

3

26

22

10

11

1

-

-

2

1
13
1
8
4

2
19
3
21
5

9
49
5
30
34

38
1
15
20

21
1
8
5
7

7
12
1
4

2
17
2
-

6
1
10
4
6

0
1
-

86
86
60
86
86

80
85
59
82
86

8

21

30

15

5

1

2

4

-

86

82

8

21

30

15

5

1

2

4

-

86

82

2

5

27

39

3

-

-

1

2

80

77

1/2560

-

1

1

17

32

17

3

3

1

80

76

1/2560

21

14

16

15

6

1

3

-

-

80

80

1/2560

18

33

26

-

-

-

-

3

-

80

77

1/2560

8

10

18

16

17

7

1

3

-

80

77

1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

25
1
43
8
13
1

4
-

2
12
1

1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

35
4
40
21
20
2

26
28
8
30
38
12

12
51
15
23
42

6
5
9
26

4
1
3

2
4

103
103
103
86
103
103

103
101
91
82
103
102
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์
30102432 พฤติกรรมองค์การ
30102317 กฎหมายปกครอง
30102438 การบริหารสานักงาน
30102417 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ
30102308 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
30102314 องค์การและการจัดการ
30102313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
30004102 คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและ
วัฒนธรรม
30102305 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
30102301 หลักรัฐศาสตร์
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30005103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

2/2560

1

4

28

51

6

4

-

1

2

103

100

2/2560
2/2560
2/2560
2/2560

7
8
8

20
2
21

26
10
30

9
17
15

12
14
5

11
1

9
2

5
9
4

5
-

84
80
86

74
71
82

8

21

30

15

5

1

2

4

-

86

82

2/2560
2/2560
2/2560
2/2560

11
4
1

10
3
2

14
11
12

23
18
42

12
14
26

8
16
3

15
4

-

4
1

82
80
103

78
80
102

13

20

38

23

9

-

-

-

-

103

103

2/2560
2/2560
2/2560
2/2560

7
4
8
-

8
15
21
1

11
35
30
1

15
15
15
17

17
8
5
32

5
5
1
17

13
2
3

4
3

8
1

84
82
86
80

80
82
82
76
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ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.1-1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

เป้าหมายเชิงปริมาณ : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีจานวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ปรับสาระ
ในรายวิชาให้ทันสมัย จานวน 46 วิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : หลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ระบบกลไก
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร การ
ติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบ หลักสูตรตามแบบ มคอ.2
1.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชา ในหลักสูตร
1.2 ติดตามบัณฑิตเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตร ข้อ 1.1-1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร / สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างหลักสูตร
2.2 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน
2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
2.4 อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการแก้ไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตามมติที่ประชุม
2.5 จัดทาร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรน่าเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 เสนอซื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง
3.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตร ตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชา
5.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรน่าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ
5.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาเพื่อพิจารณา
6.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
7.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
7.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน
8.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร
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8.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ
9. นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนาข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวกับแนวทางการนาเสนอหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน
10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ได้ดาเนินการตาม
ระบบและกลไก พบว่า มีการดาเนินงานตามระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรมีการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยนาหลักใน มคอ. 2 หมวด ความสาคัญหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
นโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรมและความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบาย
สาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการ
บริหารงานภาครัฐ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการ โดยการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณา
การสาระความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน และจัดการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
เห็นภาพรวม เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องที่เรียนกับชีวิตจริงเพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะใน
การประกอบวิช าชีพในหน่ ว ยงานภาครั ฐที่เกี่ย วข้องกับการบริห ารจัดการและให้ บริการของรัฐ ในด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม
จากสาระสาคัญข้างต้นจึงนามาสู่การกาหนดวัตถุประสงค์และปรัชญาของหลักสูตรที่ต้องการผลิตบัณฑิตทางด้าน
รัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์วิชาสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยการบูรณาการองค์ความรู้ในรูปแบบสห
วิทยาการ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเป็นกาลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
สังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้ ในการสารวจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปี
การศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ควรบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สาเร็จ
การศึกษามีความรู้ความสามารถ ดังนี้
1. บัณฑิตเป็นผู้ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม สามารถปรับ
วิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่น และมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก
ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2. บัณฑิตมีความเข้าใจ ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึงความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. บัณฑิตสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิดและ

30
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐาน
ของตนเองและบริบทของกลุ่ม
5. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอข้อมูล
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้น
พื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.1-2 การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 10 รายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ทุกรายวิชามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
ระบบกลและไก
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
1.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตร
1.2 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
1.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.1- 1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการร่าง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชา
2.2 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน
2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนคาอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
3. นาเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
3.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา
4.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระของรายวิชา
4.2 จัดทาร่างหลักสูตร และ สมอ.08
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการนาหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียน
การสอน
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
6.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
6.2 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผล กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดทาสรุปผล การปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย
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จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ พบว่า ในการจัดการ
เรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งวิธีการจัดการเรี ยนการสอน และเนื้อหารายวิชา ผ่านการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ อภิปรายกันในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งที่ 1/2560 และนา
ข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับหลักสูตร โดยนาข้อเสนอแนะตาม มคอ.5 และมคอ.7 ของปี
การศึกษา 2559 และ รายละเอียดตาม มคอ. 1 มาพิจารณาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ให้
ดียิ่งขึ้น ดังนี้
มีการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสาระให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ ใน มคอ. 3
คือ จานวน 10 รายวิชา (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1/2560) (มคอ. 3)
- วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน วิชาหลักรัฐศาสตร์ วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ วิชา
พฤติกรรมองค์การ วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ได้ วิชาหลักรัฐประศานศาสตร์ วิชาการพัฒนาองค์การองค์ วิชาองค์การและการจัดการ รายวิชาการบริหารโครงการ
และวิเคราะห์โครงการ
ในปีการศึกษา 2560 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ พ.ศ.2558 เพื่อให้ทันเริ่มใช้ในการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงรายวิชาจาก
หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2556) มคอ. 2 หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2561)
โดยผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่
22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
3. สภาวิช าการ มหาวิทยาลั ย นครพนม เห็ นชอบหลั กสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11 /2560 วันที่ 17 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจาสภามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
5. สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่4/2561 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
การทบทวนระบบและกลไก
การทบทวนระบบและกลไกปีการศึกษา 2560 พบว่า มีการดาเนินการตามระบบและกลไกโดยการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร พบว่า ระบบและไกที่ผ่านยังไม่มีทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนเสียเข้ามาร่วมในกระบวนการปรับปรุงเนื้อหาสาระ
รายวิชา ทางสาขาจึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยเชิญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา และ
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่นักศึกษาออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิช าชีพฯ ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 มาปรับปรุงใน
กระบวนดังกล่ าว และมีมติจากการประชุมอาจารย์ประจาหลั กสู ตร ดาเนินการปรับสาระรายวิชาในภาคการศึกษาที่
2/2560 ดังนี้ วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน วิชาหลักรัฐศาสตร์ วิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิชาพฤติกรรม
องค์การ และวิชาองค์การและการจัดการ
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อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าในการปรับปรุงสาระรายวิชา พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ได้ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยโดยเพิ่มรายละเอียดของสาะรายวิชาใน มคอ. 3 และดาเนินการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา ดังนี้ นโยบายสาธารณะและการวางแผน หลักรัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ การบริหารงาน
สานักงาน พฤติกรรมองค์การ วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้ รายวิชาหลักรัฐประศานศาสตร์ รายวิชาการพัฒนาองค์การองค์ รายวิชาองค์การและการจัดการ
รายวิชาการบริหารโครงการและวิเคราะห์โครงการ (มคอ 3)
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2-1 การกาหนดผู้สอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ จานวน 46 รายวิชา ,อาจารย์ผู้สอนครบตามสัดส่วนจานวนนักศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ทุกคนได้จัดทา มคอ.3 ตามระบบและกลไก
- มีการปฐมนิเทศอาจารย์ก่อนเปิดการเรียนการสอน
- อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญกับรายวิชาที่เปิดสอน โดยกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาดาเนินการจัดทา
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
ระบบกลไก
มีระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอน หลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้ โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรร่วมกันจัดทาแผนการเรียนการสอนและวางระบบผู้สอนที่มีความรู้ ความชานาญในเนื้อวิชาที่สอน รวมทั้ง
ผู้สอนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน โดยมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2
ดังนี้
1. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อร่วมกันจัดแผนการเรียนการสอนโดยนา มคอ. 2 มาพิจารณาแผนการสอน
เป็นรายภาคการศึกษา
2. กาหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และพิจารณาผู้สอนจะคานึงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่
สอน และผลงานวิชาการ
2.2 หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา และกาหนดผู้สอน
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ประสบการณ์
ผลงานวิชาการ และภาระงาน
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ. 3 มคอ. 4 โดยเนื้อหาต้องทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 30 วัน และเสนอต่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
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5. อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping ตาม
มคอ. 2 และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจาทาแผนการสอนรายบท
6. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มอค.3 มคอ. 4
7. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและทบทวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินตามระบบและกลไก
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า มีการดาเนินงานตามระบบ
และกลไกที่กาหนดไว้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณารายวิชาที่เปิดสอนตามแผนการศึกษา กาหนดอาจารย์
ผู้สอนโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและผลการ ประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษารวมถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะ
ได้รับ ทั้งนี้ผลการ ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ย 4.37 ถึง 4.60 การจัดผู้สอนทั้ง อาจารย์ประจา
และอาจารย์พิเศษโดยเฉลี่ยคนละไม่เกิน 3 รายวิชา แต่ละภาคการศึกษา การ ดาเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มคอ.3 ซึ่งการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ เรียนรู้มาจาก มคอ.2 (สรุปการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์)
5.2-2 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
ระบบกลไก
มีระบบและกลไกกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ.4 หลักสูตรมีการดาเนินงานตาม
ขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้ ดังนี้
1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรเพื่อร่วมกันจัดแผนการเรียนการสอน โดยนา มคอ. 2 มาพิจารณาแผนการสอน
เป็นรายภาคการศึกษา
2. กาหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และพิจารณาผู้สอนจะคานึงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน
และผลงานวิชาการ
2.3 หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา และกาหนดผู้สอน
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ ประสบการณ์
ผลงานวิชาการ และภาระงาน
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทามคอ. 3 มคอ. 4 โดยเนื้อหาต้องทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทาง
ปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 30 วัน และเสนอต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping ตาม
มคอ. 2 และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจาทาแผนการสอนรายบท
6. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มอค.3 มคอ. 4
7. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและทบทวนการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า สาขาวิชาโดยการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4 และ มอบหมายผู้รั บผิดชอบรายวิชา และ
กาหนดผู้สอนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยอาจารย์
ผู้สอนทุกท่านสามารถจัดทาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยมีเนื้อหาทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 คือ การสื่อสารและความร่วมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้นาผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ของปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุง
แก้ไขในการจัดทา มคอ.3 ในปีการศึกษา 2560 โดยพัฒนาตามผลการประเมินตามที่ระบุใน มคอ.5 (รายงานการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 1/2560 และครั้งที่ 4/2560)
การทบทวนระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ตรวจสอบ รายละเอียดการจัดทา มคอ.3 ของ
รายวิชาที่เปิดสอน โดยให้ความสาคัญกับการพิจารณาใน ประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกให้เกิดผลการ
เรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ใน Curriculum Mapping รวมทั้งการตรวจสอบการนาผลการประเมินตาม มคอ.5 มาปรับปรุง
พัฒนา พบว่า อาจารย์ผู้สอนทุกคนส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน แต่รายวิชาองค์การและการ
จัดการ จัดทารายละเอียด มคอ. 3 ยังไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษา สาขาวิชาจึงแจ้ง
ข้อมูลส่งให้อาจารย์ผู้สอนให้ดาเนินการแก้ไขและจัดส่งก่อนเปิดภาคเรียน
การปรับปรุงระบบและกลไก
จากการกากับติดตาม และตรวจสอบทาให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา
2560 มีการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ได้ครบถ้วนตามกาหนดเวลา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงลดลง พบว่า อาจารย์ประ
หลักสูตรมีความเข้าใจในการจัดทาแผนการเรียนรู้ม คอ.3 และ มคอ.4 มากขึ้น โดยเฉพาะวิธีการการสอน และวิธีการ
วัดผลและประเมินผลตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5 ด้านตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กาหนดไว้
ใน มคอ.2 รวมทั้งวิธีการรายงานผลการดาเนิน การของ รายวิชา มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ มคอ.3 และสามารถส่งตาม
กาหนดเวลาที่กาหนดไว้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงมีมติว่าระบบนี้ผ่านการประเมิน (มคอ. 3 ,มคอ. 5
ทุกรายวิชา)
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5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับ การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
ทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ มีการบูรณาการการเรียนการสอนครบทุกกิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ องค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดตาม สกอ.
ระบบและกลไก
หลักสูตรได้กาหนดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบการกากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ผู้รับผิดชอบจัดทางานตามโครงการในรายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการและการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
3. กากับติดตามการดาเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีการการบูรณาการ กับการวิจัย การบริการวิชา และการทานุบารุงศิลป
และวัฒนธรรม
7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า มีการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกที่กาหนดไว้ โดยกาหนดรายวิชานโยบายสาธารณะและการวางแผนโครงการบูรณาการ กับงานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่านมิติการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ
รายวิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ บูรณาการกับ บริการวิชาการ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมอบหมายตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมลงพื้นที่บริการ วิชาการในโครงการนักศึกษา
ได้แบ่งหน้าที่การเป็นทีมงาน ทาหน้าที่ประสานงาน ต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการ ดูแลการจัดงาน และได้เผชิญสถานการณ์
ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาใน สถานการณ์ดังกล่าว และวิชาคุณธรรมจริยธรรมกับสังคมวัฒนธรรมไทย
บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การทบทวนระบบและกลไก
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
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กับการวิจัย การบริการวิชาการ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการดาเนินการตามโครงการที่กาหนดไว้
แต่อย่างไรก็ตาม การรายงานผลการดาเนินโครงการหลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วไม่เป็นไปตามที่กาหนด มติ
ที่ประชุมอาจารย์ ป ระจ าหลักสูตรจึ งมีมิติให้ทบทวนการรายงานผลการดาเนินงานการบูรณาการฯ ซึ่งจากที่ประชุมมี
ข้อเสนอแนะ ให้ขยายเวลาการรายงานผลการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 1 เดือนเป็น 2 เดือน และให้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อต่อกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา
ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อปรับระบบและกลไกในปีการศึกษา 2561 ต่อไป (รายงานการประชุมอาจารย์
ระจาหลักสูตร ครั้งที่ 8/2560)
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
5.3-1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5
ด้าน จานวน 46 รายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: มีนักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและผลการประเมินเป็นไปตาม
ศักยภาพ ทุกรายวิชามีการประเมินได้ครอบคลุมทุกจุดเน้น
ระบบและกลไก
1. อาจารย์ประจาประจาหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฎใน Curriculum Mapping รวม 5 ด้าน ซึง่
ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
3. ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนด และรายงานผลการประเมินโดยจากการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ
งานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
4. คณะกรรมการประเมินผลกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรนาผลการประเมินไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้
5. รายงานผลการปรับปรุงผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
หลักสูตรกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย (มคอ. 2) และให้อาจารย์
ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้อย่างเหมาะสมเพื่อนามาใช้
ในการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้
สอดคล้องกับสาระ และผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการสอนเป็นรายคาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน ทั้งการทดสอบที่เป็น
อัตนั ย และปรนั ย ส าหรั บ รายวิช าทฤษฏี และ อี กทั้งยั งมีก ารสั ง เกตพฤติ ก รรมขณะปฏิบัติเ พื่อดู ทักษะของผู้ เรีย นเป็ น
รายบุคคลและการทางานกิจกรรมกลุ่มในกลุ่มรายวิชาปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่
กาหนดไว้โดยอาจารย์ผู้สอนจะดาเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบเก็บคะแนน การสอบ
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กลางภาค และวิธีต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อจัดการเรียนการสอนไปในระยะหนึ่ง อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดของคะแนนให้
นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียน ของตนเอง
รวมทั้งสามารถตรวจสอบผลการเรียนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงดาเนินการสรุปผลการเรียน
ทั้งหมดของรายวิชา เพื่อแจ้งให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นคู่ขนานกันระหว่างอาจารย์กับ
นักศึกษา พร้อมทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินของรายวิชา (มคอ.5) ปีการศึกษา 2560 แจ้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การทบทวนระบบกลไก
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตรมีการติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษา แต่ยัง
ขาดการกากับตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาใน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรจึงเห็นว่า
หลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในกรณีที่รายวิชามีผล
การเรียนรู้ผิดปกติ โดยผ่านที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรก่อนที่จะส่งผลการศึกษาไปยังฝ่ายวิชาการ (รายงานการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 4/2560)
การปรับปรุงระบบและกลไก
ผลของการปรับปรุงระบบกลไก พบว่า หลักสูตรได้มีการกากับตรวจสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนผิดปกติ ในภาคการศึกษาที่ 2/2560 ก่อนที่จะส่งผลการศึกษาไปยังฝ่ายวิชาการ (รายงานการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร ครั้งที่ 8/2560)
5.3-2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ : 15 รายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ทุกรายวิชามีความสอดคล้อง เหมาะสมระหว่าง มคอ. 3 มคอ. 4 และ มคอ. 5 มคอ. 6
ระบบกลไก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฎใน Curriculum Mapping ตามกรอบ TQF รวม
5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ โดยคณะกรรมการร่วมกันวิพากษ์และตรวจสอบวิธกี ารประเมินและเกณฑ์
ในการประเมินผลการเรียนรู้วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
4. จัดทาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดทาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping ใน มคอ. 2 การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมีวิธีการประเมินที่
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานทีม่ อบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
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การจัดทักษะการปฏิบัติงาน
5. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
6. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการและอาจารย์
ประจาหลักสูตรร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา นาเอาข้อวิพากษ์การประเมินกระบวนการไปทาการปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า
1. รายวิชาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ทุกรายวิชาผลการให้คะแนนเป็นแบบมีเกรด เพื่อ
วัดองค์ความรู้ของนักศึกษาตาม สภาพจริงและตรวจสอบผลการเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์กาหนด
2. สาขาวิชามีกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยผู้สอน ยังมีกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิโดย
นักศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเองว่าได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามที่ กาหนดใน มคอ.2 และ มคอ.3 มากน้อยเพียงใด ซึ่ง
จากผลการทวนสอผลสัมฤทธิ์นี้ทาให้ทราบเป็นรายประเด็น ซึ่งทาให้ การประเมินการเรียนรู้ของนักศึก ษามีความครอบคลุม
มากขึ้น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา จานวน
15 รายวิชา จาก 46 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 32.61 ของรายวิชาทั้งหมด ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับ จุดเน้นของ
รายวิชาใน Curriculum Mapping (รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560)
การทบทวนกระบวนการ
ในปีการศึกษา 2560 พบว่า ระบบและกลไกในการทวนสอบเป็นรายปีการศึกษา ไม่สามารถนาข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ได้ ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร จึงมีมติให้ดาเนินการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นรายภาคการศึกษา (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 8/2560)
5.3-3 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เป้าหมายเชิงปริมาณ : อาจารย์ผู้สอนทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.5 มคอ 6 ทุกรายวิชาที่สอน และ มคอ. 7
ระบบกลไก
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) มีระบบ กลไก
ดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร
2. ดาเนินการตามแผนโดยกากับติดตามให้ทุกภาควิชามีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
และรายงานผลการดาเนินการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรกากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาและจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 มคอ.6
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
6. ประเมินผลกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร
7. นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินหลักสูตร
8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ โดยกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ส่ง
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน ที่มีสอดคล้องกับ มคอ.3 มีการกากับติดตาม มคอ.5 และ มคอ. 6 ในการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.5
จานวน 44 รายวิชา และ มคอ. 6 จานวน 2 รายวิชา มาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคตามที่นาเสนอในรายงาน มคอ.5
และ มคอ. 6 ของแต่ ล ะรายวิ ช า จากนั้ น มี ก ารจั ด ท า มคอ.7 ภายใน 60 วั น หลั ง สิ้ น สุ ด ปี ก ารศึ ก ษา 2560 เพื่ อ ให้
ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรจัดทาและส่งเอกสาร มคอ.5 ทุกรายวิชา ตาม ระยะเวลาที่
กาหนด ทุกรายวิชามี คะแนนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ค่าเฉลี่ย 4.37 ถึง 4.60 และ ไม่มีรายวิชาที่มีคะแนน
ประเมินผลการเรียนต่ากว่า 3.51 (แบบสรุปการประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ปีการศึกษา 2560)
มีการรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) สาขาวิชาได้รายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ ประจาหลักสูตร เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ และเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์พิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ
จัดสรรงบประมาณตลอดจนโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้ องกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสนอใน มคอ.7 ใน
ปีงบประมาณต่อไป
ทบทวนระบบกลไก
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า มีการดาเนินการตามระบบและกลไกโดยการประชุ มอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อกากับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรจัดทาและ
ส่งเอกสาร มคอ.5 มคอ 6 ทุกรายวิชา ตามระยะเวลาที่กาหนด ทุกรายวิชามี คะแนนประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และ ไม่มีรายวิชาที่มีคะแนนประเมินผลการเรียนต่ากว่า 3.51 แต่อย่างไรก็ตาม พบว่า ยังขาดระบบและกลไกในการวิพากษ์
มคอ. 7 (รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 8)
การปรับปรุงระบบและกลไก
สาขาวิ ช าได้ด าเนิ น ปรั บ ปรุ ง ระบบและกลไกโดย จัด ท าการวิ พ ากษ์ มคอ. 7 ผ่ านกลไกงานประกัน คุ ณภาพ
การศึกษา ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561
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ตารางที่ 4.3 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)

ข้อ
1)

2)

3)

4)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
/
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร*
ผลการดาเนินงาน
การประชุมอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรตลอดภาคการศึกษา จานวน 8 ครั้ง และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100
หลักฐาน: รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 8
มีร ายละเอีย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ
/
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตรบั ณฑิต สาขาวิช ารัฐ ประศาสนศาสตร์ (หลั กสู ตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2556) หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
หลักฐาน: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ตามแบบ มคอ.3
/
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกวิชา*
ผลการดาเนินงาน
มีรายละเอียดของรายวิชาฯ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 จานวน 46 วิชา โดย
แยกเป็นรายวิชา มคอ. 3 จานวน 43 วิชา และ มคอ. 4 จานวน 2 วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา
หลักฐาน: มอค. 3 และ มคอ. 4
จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานการดาเนินการของประสบการณ์
/
ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา*
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาฯ และรายงานการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 จานวน 38 รายวิชา และ มคอ.6 จานวน 2
รายวิชา แล้ว เสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้ นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน รวมทั้งหมด 46
รายวิชา (รายวิชาภาคฤดูร้อน 6 รายวิชา การเรียนการสอนยังไม่แล้วเสร็จ)
หลักฐาน: มคอ. 5 และ มคอ. 6

5) จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด ปี

/
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ข้อ

6)

7)

8)

9)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
การศึกษา*
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้ว เสร็จ
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
หลักฐาน: มคอ. 7
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3.
และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการวางแผนรายวิชาฯ ที่จะทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2560 กาหนดรายวิชาที่ใช้ในการทวนผลสัมฤทธิ์ จานวน 15
รายวิช าฯ จากรายวิช าที่เปิ ดสอน ในปี การศึกษา 2560 จานวน 44 รายวิช า คิดเป็ น
ร้อยละ 32.61 มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการดาเนินการทวนสอบและสรุปผลการทวน
สอบรายงานผลต่อการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อนาไปดาเนินการปรับปรุงการ
เรียนการสอนต่อไป
หลักฐาน: รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ7. ปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน โดยการกาหนดให้มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุก
ประเด็น ในรายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ที่ชัดเจน
หลักฐาน: มคอ. 7, รายงานการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้ งที่ 1/2560 มคอ.3
วิชานโยบายสาธารณะและการวางแผน, วิชาการวิเคราะห์และบริหารโครงการ และวิชา
คุณธรรมจริย ธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และสรุปโครงการบริการวิชาการ 2
โครงการ ,รายงานการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขงมองผ่านมิติ
การค้าชาย ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1
ครั้งต่อปี
จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสายสนับโดยคณะศิล ป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์

/

/

/

/
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
ข้อ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
10) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
/
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณภาพของหลักสูตร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.52
หลักฐาน: รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
11) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
/
จากคะแนนเต็ม 5
ผลการดาเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.78
หลักฐาน : รายงานผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์
(ระดับอุดมศึกษา)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
11
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านรวม
11
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
100
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา
30001101 ทักษะภาษาไทย
30002102 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
30003100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
30004103 ศิลปะการสื่อสารและการนาเสนอ
30102303 ระบบบริหารราชการไทย
30102422 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
30102424 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ภาคความผิด
30005101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30005102 คณิตศาสตร์และตรรกะวิทยา
30102305 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
30004101 อาเซียนศึกษา
30102309 การบริหารการพัฒนา
30102402 สถิติเบื้องต้นสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
30005101วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
30102311 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้น
30102424 กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ภาคความผิด
30102409 การเมืองการปกครองไทย
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสตร์
30102425 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
30102439 การพัฒนาองค์การ
30102428 กฎหมายลักษณะพยาน
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
30002102 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม
30102427 แรงงานสัมพันธ์
30102430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์
30102432 พฤติกรรมองค์การ
30102317 กฎหมายปกคอรง
30102438 การบริหารสานักงาน

1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี
















1/2560
1/2560




1/2560
1/2560





ภาค
การศึกษา
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

1/2560

2/2560










2/2560
2/2560
2/2560





1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560
1/2560

แผนการปรับปรุง

-
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2/2560

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี


2/2560
2/2560
2/2560
2/2560
2/2560
2/2560
2/2560
2/2560










ภาค
การศึกษา

รหัส ชื่อวิชา
30102417 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ
30102308 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
30102314 องค์การและการจัดการ
30102313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
30004102 คุณธรรมจริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรม
30102305 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
30102301 หลักรัฐศาสตร์
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30005103 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ปีการศึกษา 2560 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด 46 วิชา มีผลการประเมินภาพรวม
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.340
ตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม - จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบว่า ยังมีประเด็นที่
ต้องพัฒนาในเรื่องของความซื่อสัตย์และความมี
วินัย การตรงต่อเวลา
มาตรฐานผลการเรียนรู้

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ด้านความรู้

- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่
สอดคล้องกับจานวนชั่วโมง

ด้านทักษะทางปัญญา

- การจัดการเรียนการสอนในวิชาเน้นการบรรยาย
ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างเต็มที่

- ให้อาจารย์ผู้ที่เข้าปฐมนิเทศทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์นิเทศได้เน้นย้าถึงความ
ซื่อสัตย์และความมีวินัยในการเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงาน
- วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เนื้ อ หาการ
เรียนรู้ที่จาเป็น ให้สอดคล้องกับเวลาที่
ถูกกาหนดด้วยหน่วยกิต
- ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning เพิ่มมากขึ้น

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

- นักศึกษามีการรวมกลุ่มในการเรียน และ
การทากิจกรรม แต่เป็นลักษณะกลุ่ มเพื่อน
สนิท
-นักศึกษาไม่ทราบฐานข้อมูลในการสืบค้น
งานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ และ

- กระตุ้นและส่งเสริมการทางานเป็นทีม การ
มี ความเอื้ ออาทรต่ อกั น การช่ ว ยเหลื อ
และให้คาแนะนา
- เพิ่มเนื้อหาในการสืบค้นของฐานข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และการพิจารณาความ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ไม่ทราบถึงวิธีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของฐานข้อมูลนั้น

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
น่าเชื่อถือของฐานข้อมูล โดยการสอดแทรก
ในรายวิชาที่มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมและบรรจุรายการฐานข้อมูล
การสืบค้น ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 5.1 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
- ภาระงานสอนของอาจารย์
ประจาหลักสูตรมากเกินไป
-ขาดบุคลากรด้านงานเอกสาร
- ยังมีอาจารย์บางส่วนขาด
ความเข้าใจในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- ส่งผลต่อการดูแลนักศึกษา
- ความหลากหลายในประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน
- การบริหารจัดการงานธุรการของ
สาขาวิชาล่าช้า
- ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรใช้
เวลาในการวิพากษ์รายงาน มคอ. 3-6
มากขึ้น

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
- เชิญอาจารย์อาจารย์พิเศษที่มี
ความเชี่ยวชาญมาช่วยสอน
- จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมา
แบ่งเบาภาระงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์
- จัดประชุมร่วมกันก่อนเปิด
เรียนทุกภาคการศึกษา
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ตารางที่ 5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ 6)
ตัวบ่งชี้
ผลดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1.1 ระบบการดาเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ: จานวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: จานวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
ระบบและกลไก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา
3. รายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
4. จัดทาแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
5. ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้
6. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
7. ประเมินกระบวนการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ
บริการ)
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน
6.1.2 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตร มีระบบการดาเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยผลการสาราวความต้องการต่อสิ่งสับสนุน การ
เรียนรู้มาดาเนินเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรีนรู้สอน รู้ดังนี้
1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 60 ที่นั่ง
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 70 ที่นั่ง
3. ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 198 ที่นั่ง
4. ห้องเรียน ชั้น 3,4,5ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจานวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้ 50 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
9. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
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ตัวบ่งชี้
ผลดาเนินงาน
10. การจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และซุ้มสาหรับการนั่งทางานของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
11. การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
6.1.3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อยู่ในระดับดีมาก
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: จานวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
ระบบและกลไก
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา
3. รายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
4. จัดทาแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
5. ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้
6. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
7. ประเมินกระบวนการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ
บริการ)
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน
ผลการดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากผลการประเมินความพึงพอใจปีการศึกษา 2559 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดมี
ค่าเฉลี่ย 4.62 แต่อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา
2559 และ การสอบถามนักศึกษาถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตร
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาจารย์ประจา
หลักสูตรได้นาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา โดยเสนอความต้องการไปยังคณะ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนในปีงบประมาณ 2561
การทบทวนระบบและกลไก
จากการทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตรได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ
นักศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ชุด คณะได้จัดสรรห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง หลังสิ้นสุด ภาคเรียนที่1/250 2560
หลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยเก็บข้อมูลจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
นักศึกษา ดังนี้
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ตัวบ่งชี้
ผลดาเนินงาน
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ อาจารย์อยู่ในระดับ
มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.59 สูงกว่าปี 2559 ที่ได้ 4.55
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.65 สูงกว่าปี 2559 ที่ได้ 4.62
นอกจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบเชิงปริมาณแล้ว
หลักสูตรยังได้สารวจความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผ่านการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา
พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรและนักศึกษาต้องการห้องนั่งทางานกลุ่ม การปรึกษางานวิจัย การทากิจกรรมของ
สาขาเพิ่มเติมจากห้องสาขาวิชา รวมทั้งความต้องการให้จัดหาตาราเรียนทางรัฐประศาสนศาสตร์เพิ่มในภาคเรียน
ศึกษาที่ 2/2560
การปรับปรุงระบบและกลไก
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2560 ได้มีการนาผลการทบทวนระบบและกลไกมาปรับปรุง
กระบวนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า หลักสูตรมีการจัดหาห้องทางาน และตาราเรียนทางรัฐศาสน
ศาสตร์เพิ่ม เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2560 จึงมีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษา ดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ อาจารย์อยู่ในระดับ
มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.62 สูงกว่าปี ภาคเรียนที่1/2560 ที่ได้ 4.59
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.68 สูงกว่าปี ภาคเรียนที่ 1/2560 ที่ได้ 4.65
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน
ความเห็นของ
การนาไปดาเนินการวางแผน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรือปรับปรุงหลักสูตร
1. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเรียน
ต่อระดับ ปริญญาเอก โดยไม่กระทบต่อการ
มีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
เห็นด้วยกับผลการ
ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ประเมิน
2. ส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
และการขอตาแหน่งทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. หลักสูตรต้องมีการกากับติดตาม การ
เห็นด้วยกับผลการ
มีการแจ้งและมอบหมายให้อาจารย์
ตอบแบบสอบถามของบัณฑิต
ประเมิน
ประจาหลักสูตรมอบหมายให้
4. หลักสูตรจัดทาช่องทางในการตอบ
เพิ่มเติมและแจ้งนักศึกษาในการเพิ่ม
แบบสอบถามของบัณฑิตให้หลากหลาย
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร
รวดเร็ว เชื่อถือได้
5. มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการใน
เห็นด้วยกับผลการ
มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกประเด็น
ประเมิน
อย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมและพัฒนา
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
6. จัดทาหลักฐานให้ชัดเจน
7. จัดทาโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนใน
ศตวรรษที่21
8. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร เพิ่ม
คุณวุฒิโดยไม่กระทบต่อการบริหาร
หลักสูตรและตาแหน่งทางวิชาการ
9. ดาเนินการประเมินกระบวนการ
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน ให้เป็นรูปธรรมให้ครบทุกประเด็น
10. มีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ทุกปี
11. ควรมีการประชุมเพื่อประเมิน
กระบวนการ
12. นาผลการประเมินไปปรับปรุงในการ
ดาเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นรูปธรรม
13. กาหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุก
ประเด็น ในรายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3
ให้ชัดเจน
14. หลักสูตรควรจัดการสอบถามนักศึกษา
เพื่อประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
15. หลักสูตรควรมีการนาเสนอผลการ
ประเมินไปใช้ปรับปรุงสิ่งส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบที่ทาให้หากเกินกรอบควรเสนอ
ให้ระดับคณะดาเนินการ
16. จัดทาช่องทางที่หลากหลายในการสอบ
ข้อมูลจากนักศึกษา

ความเห็นของ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
ศักยภาพนักศึกษา

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน

มีการประเมินผลการประเมินความ
พึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ต่อการบริหารหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน

มีการปรับปรุงบรรจุเนื้อหาการบูรณา
การการเรียนการสอน กับงานวิจัย
งานบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปะวัฒนะใน มคอ. 3

เห็นด้วยกับผลการ
ประเมิน

-มีการประเมินสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักศึกษาทุกชั้นปี และ
นาเสนอผลการประเมินในการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
เพิ่มช่องทางในการติดนักศึกษา
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สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
กระบวนการประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เช่น
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
การทางานเป็นทีม การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน- ไม่มี –
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- ควรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นา
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
- ควรพัฒนาภาษาอังกฤษ
- ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการทางาน
หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

ตลอดปีการศึกษา
2560
เดือนเมษายน –
เดือนมิถุนายน
2561
โครงการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชีพ รั ฐ ตลอดปีการศึกษา
ประศาสนศาสตร์
2560

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ
ดาเนินการเรียบร้อย
ดาเนินการเรียบร้อย
ดาเนินการเรียบร้อย
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แผนดาเนินการ

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ เดือนมิถุนายน
การบริ หารจั ดการภาครั ฐ เพื่อหา 2561
รายได้
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ เดือนเมษายน –
เดือนมิถุนายน
2561
โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์
เดือนมกราคม –
เดือนเมษายน 256
โครงการเตรี ย มความพร้ อ มบั ณ ฑิ ต เดือนสิงหาคม
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ
ดาเนินการเรียบร้อย

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ดาเนินการเรียบร้อย

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ดาเนินการเรียบร้อย
อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ตารางที่ 7.2 แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปีการศึกษา 2561
ที่
โครงการ/กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
1 โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา ตลอดปีการศึกษา 2560
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3 โครงการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ รั ฐ ตลอดปีการศึกษา 2560
ประศาสนศาสตร์
4
5

6
7
8

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์สาราญ วิเศษ

อาจารย์กชกร เดชะคาภู
อาจารย์พณิฐา ยงพงพิทยา
พงศ์
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการ เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์
บริหารจัดการภาครัฐ
2560
โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร รั ฐ ตลอดปีการศึกษา 2560
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์
ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2561)
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์
เดือนเมษายน – เดือน
อาจารย์ทินวุฒิ วงศ์สิลา
มิถุนายน 2561
อาจารย์กชกร เดชะคาภู
โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์
เดือนมกราคม – เดือน
อาจารย์กชกร เดชะคาภู
เมษายน 2561
อาจารย์สาราญ วิเศษ
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตก่อน เดือนสิงหาคม
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์
ออกสู่ตลาดแรงงาน
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ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชี้
คุณภาพ
1.1
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1

ค่าเป้าหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์ (%
บรรลุ
หรือสัดส่วน)  ไม่บรรลุ

มีการดาเนินการ (ป.
ตรี 3 ข้อ,
ป.โท 11 ข้อ)



4.50
4.50
3.00
3.00
4.00
3.00
4.50
4.00
3.00
3.00
3.00
5.00
3.00















คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้

คะแนน
การประเมิน
ตนเอง

ระดับคุณภาพ

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

4.79
5.00
4.00
3.00
3.00
4.00
3.33
4.00
3.00
3.00
3.00
5.00
4.00

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก
ดี

3.78

ดี
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ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนน
ผ่าน

จานวน
ตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัว
บ่งชี้ในองค์ประกอบที่
2–6

องค์ประก
อบที่

ผลการประเมิน

2
3
3
4
1
13

I

3.33
3.78
3.00
3.37
ระดับดี

P

3.67
4.00
3.84
ระดับดี

O

4.90
4.90
ระดับ
ดีมาก

คะแนน
เฉลี่ย

4.90
3.33
3.78
3.34
4.00
3.78

0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

