เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
(ระดับปริญญาตรี)

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2561
(1 สิงหาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562)
วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2562

1
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินงานจริง
 1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา
 3. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
อาจารย์สาราญ วิเศษ
สาราญ วิเศษ. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้ สู งอายุในเขตเทศบาลตาบลหนองญาติ อ.เมือง จังหวัดนครพนม.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 15(2) หน้า 441-450.
สาราญ วิเศษ. (2561). ปัจ จัย ที่มีความสัมพันธ์กั บคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิล ปศาสตร์ มหาวิทยาลั ย
นครพนม. วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 6(2) หน้า 91-104
สาราญ วิเศษ. (2561). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 6(2) หน้า 105113
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.
อาจารย์กชกร เดชะคาภู
กชกร เดชะคาภู และ คงฤทธิ์ กุลวงษ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิ ถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่านมิติการค้า
ชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ. วารสารการบริหารท้องถิ่น. 11(3) หน้า 92106.
กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560) กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่สาธารณะ
“หาดแห่” เกาะกลางแม่น้าโขง. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(5). หน้า 347 – 360.
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตาบลยอดชาด
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง,6 (2) หน้า 86 – 107 .
ทิพาภรณ์ หอมดี และกชกร เดชคาภู.(2559). การประเมินมูลค่าน้าชลประทานโครงการส่งน้าและบารุงรักษา
พัฒนาลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครพนม.วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ. 11(2),หน้า 39-46.
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่: กรณีศึกษาตาบลยอดชาดอาเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง, 6(2).
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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. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6(2) หน้า 79-95.
จารุ กัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี. (2560).การมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตาบลยอดชาด
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง,6 (2) หน้า 86 – 107 .
จุ ฑาลั กษณ์ แสนโท,จารุ กั ญญา อุ ดานนท์ และกาญ ดาริสุ . (2560).แนวทางการพัฒ นาคุ ณภาพชี วิต ผู้ สู ง อายุ
กรณีศึกษา: โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม.การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “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.
อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช
อัจฉรา วรรธนานั นต์ และอาทิตย์ ผดุงเดช. (2561) การใช้แรงจูงใจในภาครัฐ: การส ารวจบทความทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจาปี 2561 “การบูรณาการ
ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน”. (หน้า 92-103). เลย: มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
นายอาทิตย์ ผดุงเดช.(2559). หลักการทางจิตวิทยาในรัฐประศาสนศาสตร์ : การทบทวนวารสารทางรัฐประศาสน
ศาสตร์.การประชุมวิชาการ Thailand National Conference on Psychology: Empowerment
People in the World of Change 2559. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หน้า 81-97).
นายอาทิตย์ ผดุงเดช.(2557).ความเป็นอิสระทางการคลังท้องถิ่น: การทบทวนที่มาและความสาคัญ.การประชุม
วิชาการ The 2nd KhonKaen University International Conference on Public Administration
Globalization & New Public Services” (หน้า 116-180).
อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา
จุฑาลักษณ์ แสนโท, จารุกั ญญา อุดานนท์ และกาญ ดาริสุ. (2560). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “การศึกษาไทยยุค 4.0” ครั้งที่ 1. (หน้า 384-398). กรุงเทพฯ : สถาบันรัชต์ภาคย์.

3

4

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561
ประเด็นข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

1. ต้องสารวจบัณฑิตที่จบออกไปว่าตรงกับ
สายงานที่เรียนหรือเปล่า และควรเพิ่ม
ตาแหน่งงานเข้าไปในแบบสารวจด้วย
1. ควรทาแผนบริหารอาจารย์ในหลักสูตร
2. ควรทาแผนบริหารความเสี่ยงอาจารย์ใน
หลักสูตร
3. พัฒนาการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผลที่เกิดกับอาจารย์ ควรมีข้อคาถามความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
อาจารย์
1. ควรแก้ไขการเขียนรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้เป็นไป
ตามระบบและกลไก PDCA

1.สาขาวิชาประสานงานทะเบียนและประมวลผลในการปรับปรุง
แบบประเมินบัณฑิตโดยให้ระบุตาแหน่งงานที่ปฏิบัติ

1. ควรเขียนการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการหรืองานวิจัยให้ชัดเจน

1.สาขาวิชาจัดทาแผนบริหารอาจารย์ในหลักสูตร
2.สาขาวิชาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงอาจารย์ในหลักสูตร
3.สาขาได้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
1. สาขาวิชาปรับปรุงแบบสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ เพิ่มในตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์
1.สาขาวิชาเข้าร่วมอบรมการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) จัดโดยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยนครพนม และปรับปรุงการเขียนรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้เป็นไปตามระบบและกลไก
PDCA
1.สาขาวิชาปรับปรุงกระบวนการเขียนการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการหรืองานวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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ส่วนที่ 1
บทสรุปการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2561 เพื่อให้
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยมีการปรับ ปรุ ง หลักสูตรเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน และมีนักศึกษาจานวน 314 คน

สรุปผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2561 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.63
คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับ...ดี....เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จานวน 2 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..4.74....คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จานวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..3.00....คะแนน อยู่
ในระดับคุณภาพปานกลาง
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.11 คะแนน อยู่ใน
ระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จานวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมิน
ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4
คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ย
องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
4.74
องค์ประกอบที่ 3
3.00
องค์ประกอบที่ 4
3.11
องค์ประกอบที่ 5
3.50
องค์ประกอบที่ 6
4.00
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.63

ระดับคุณภาพ

หมายเหตุ

ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ดี
ดี

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

ผ่าน
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ส่วนที่ 2
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25520261104653
ตารางที่ 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มคอ.2
1. นายสาราญ วิเศษ
2. นางกชกร เดชะคาภู
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์
4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช
5. นายกาญจน ศาลปรีชา

ปีการศึกษา 2561
1. นายสาราญ วิเศษ
2. นางกชกร เดชะคาภู
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์
4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช
5. นายกาญจน ศาลปรีชา

ผลงานทางวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี
(2557 – 2561)
5 เรื่อง
6 เรื่อง
5 เรื่อง
3 เรื่อง
1 เรื่อง

ตารางที่ 1.2 อาจารย์ผู้สอน
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา (มาจากภายในสถาบัน)
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ – สาขา
1. นายสาราญ วิเศษ
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
2. นางกชกร เดชะคาภู
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
3. นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
5. นายกาญจน ศาลปรีชา
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
6. นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
7. นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
8. นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห์
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
9. นายวรวุฒิ อินทนนท์
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
10. นางสาวเขมิกา ทองเรือง
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
11. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ์ศึกษา)
12. นายวิสิฎฐ์ คิดคาส่วน
ปร.ด.(ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา)
13. นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
มน.ม. (มานุษยวิทยา)
14. นายเจษฎา ไชยตา
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
14. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
นม.(นิติศาสตร์)
โดยสรุป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาจานวน 14 คน
อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาตรงสาขา จานวน 10 คน และในสาขาที่สัมพันธ์ จานวน 4 คน
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สถานที่จัดการเรียนการสอน
- การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ใช้สถานที่ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติใช้สถานที่ ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ
ตารางที่ 1.2 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

1
2
3
4
10

จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
รวม

ผลการดาเนินงาน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
5 ข้อ

หมวดที่ 2 อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4)
ตารางที่ 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ผลการดาเนินงาน

4.1-1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
 ระบบกลไก/กระบวนการ
มีร ะบบและกลไกการรั บ และแต่งตั้ งอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก สู ตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. ดาเนินการรับสมัครอาจารย์ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอความต้องการอาจารย์ผ่าน
กลไกการบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีการดาเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังผ่าน
ที่ ป ระชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม และเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม และขอความเห็ น ชอ บจาก
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อดาเนินการเปิดรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ ทาการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
1. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. สรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนด
3. เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
4. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
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ผลการดาเนินงาน
5. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม
7. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8. ปฐมนิเทศและมอบหมายหน้าที่
9. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
10. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า
การวางแผน (Plan) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ดาเนิน
กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยนครพนม ในการพิจารณาคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2. หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ในข้อ 1. หลักสูตรมีมติให้เสนอ
คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ และมอบหมายบทบาทหน้าที่
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการในข้อ 1-3 โดยประเมินจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5. หลักสูตรดาเนินการปรับกระบวนการในข้อ 1-4
การดาเนินงานตามระบบและกลไก
จากระบบและกลไกการรั บ และแต่งตั้ งอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ต รปีก ารศึกษา 2561 ได้มี การ
ดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ดาเนินการทบทวนเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยในหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตร
ไม่มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก ลาพักเพื่อศึกษาต่อ หรือเกษียณอายุ ทาให้ หลักสูตรมีอัตรา
อาจารย์ ผู้ รับ ผิดชอบหลั กสู ตรอยู่ครบตามที่เกณฑ์มาตราฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ 5 คน ส่งผลให้ในปี
การศึกษานี้หลักสูตรไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ใหม่เพิ่มเติมจากจานวนเดิมที่มีอยู่ ดังนั้นในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรจึงมุ่งเน้ นดาเนินการตามระบบบริหารอาจารย์และระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็น
หลัก
2. สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ไ ด้ด าเนิ นประชุ มเพื่อ การทบทวนเกี่ ยวกับ อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบ
หลักสูตรสาหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยใช้หลักเกณฑ์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 และมี ก ารรั บ และแต่ ง อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รใหม่ จ านวน 1 คน คื อ
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นายอาทิตย์ ผดุงเดช
3. สาขาวิช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ มี ม ติ ใ ห้ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่ อ แต่ งตั้ ง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยให้ดาเนินการดังนี้
3.1 ประธานหลั ก สู ต รเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเพื่ อ ด าเนิ น การเสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะฯ เพื่อทาการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสาขาวิชามีมติเห็ นชอบตามที่
ประธานหลักสูตรเสนอ
3.2 หัวหน้าสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
4. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยหลักสูตรได้ปฐมนิเทศผ่านกลไก
การนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย และในการประชุมซึ่งได้มีการ
ชี้แจงหลักการบริหารหลักสูตร และรายละเอียดหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามคาสั่งแต่งตั้งของ
มหาวิทยาลัย
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
การทบทวนระบบและกลไกปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรไม่มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่ หลักสูตร
จึงทาการทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่ามีความล่าช้า
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
ประธานหลักสูตรได้ดาเนินการติดตามความก้าวหน้าในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พบว่ามีความล่าช้า ดังนั้น สาขาวิชาจึงได้มีการกาหนดการปรับปรุงกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยหากมีการแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ให้กรรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 4 เดือนก่อน หากจะมีการลาศึกษาต่อลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการเพื่อจะได้ดาเนินการ
รับและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรคนใหม่ต่อไป


4.1-2 การบริหารอาจารย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสมมีความสุขในการในปฏิบัติงาน แรงจูงใจ
เหมาะสม
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจ
 ระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยเริ่มจากการแต่งคณะ
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
กรรมบริหารหลักสูตร
1. กาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. กาหนดสัดส่วนอาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนด อัต ราส่ ว นอาจารย์ ป ระจ าต่อนั กศึก ษา อัตราส่ ว นอาจารย์ประจาต่อ นักศึกษาในจัดการเรี ยนการสอน
ภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
4. มีการสรรหาสู่ระบบการธารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. วิเคราะห์ภาระงานกาหนดคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กาหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา
7. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
8. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์
9. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน
10.มีการรายงานผลการดาเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็น
รูปธรรม
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ พบว่า ในปี
การศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทั้ง 5 คน มีอัตราคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
และมีคุณวุฒิที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตรงและสัมพันธ์ ครบตามเกณฑ์ สกอ.โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร 3
ท่านกาลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอก (ไม่กระทบการปฏิบัติงาน) แต่อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้
ยังพบว่า
1. สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
2. มอบหมายภาระงานให้ กับอาจารย์ผู้ รับผิ ดหลั กสูตรที่ส อดคล้องกับภาระงานขั้นต่าของอาจารย์
มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการยกย่อง
อาจารย์ที่มีการผลิตงานทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสาหรับการผลิตผลงานวิจัย ตารา และผลงานวิชาการ
ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการโดย
การจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
2. หลั กสู ตรมีการประเมิน ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิ ดหลักสู ตรด้านการบริหาร และพัฒนา
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนน 4.61)
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 โดยการประจาอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการประชุม
เพื่อประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ พบว่า กระบวนการดังกล่าว ทาให้ได้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราคงอยู่ไม่
เปลี่ยนแปลง ได้รับการมอบหมายงานตามเกณฑ์ที่กาหนด และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับ
มากที่สุด
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
หลั กสู ตรได้ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อทั้ง 3 คน พบว่า อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตรกาลังศึกษาต่อจานวน 3 คน คือ อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา และอาจารย์
อาทิตย์ ผดุงเดช
4-1-3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
- อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาการบริหารหลักสูตรรวมทั้งการเรียนรู้ด้านการวิจัย การ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการ นอกเหนือจากการวิจัยและการสอน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก
 ระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
2. ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งและผลการประเมินจากปีงบประมาณที่ผ่านมากาหนดนโยบายและแผนพัฒนา
อาจารย์
3. กาหนดโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4. พิจารณาโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. ดาเนินการตามโครงการ กิจกรรม และแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
6. มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามผลการประเมิน
8. มีการรายงานผลการดาเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไกปีการศึกษา 2561 ได้มีการดาเนินการตามระบบและกลไก พบว่า
1. มีการทบทวนการส่ งเสริ มและพัฒ นาอาจารย์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพ
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ผลการดาเนินงาน
การศึกษาภายในที่เสนอแนะให้หลักสูตรมีการจัดทา มีแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย การ
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการทาวิจัย ตีพิมพ์บทความ และการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ซึ่งจากการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีมติให้ กาหนดโครงการ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะฯ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจาปีของคณะ และแผนพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ
2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมสนับ
ด้านความรู้ และงบประมาณแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง 5 คน ได้รับการเสริมและพัฒนาดังนี้
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยได้เข้าร่วมโครงการการ
เขียนตาราเพื่อขอตาแหน่งวิชาการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อาจารย์สาราญ วิเศษ
อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา อาจารย์ กชกร เดชะคาภู) และการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 25-29 มีนาคม
2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์กชกร เดชะคาภู และอาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช)
การผลิตผลงานทางวิชาการในวันที่ 20 – 25 เมษายน 2561
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรมี
การรายงานผลการด าเนิ น งานการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ในการประชุ ม อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการเพื่ อพูน
ความรู้ ตามโครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ แต่พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่สามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการ ได้ตามเกณฑ์การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการได้ จึงปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดย
มีมติให้ จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คาแนะนาแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2561 ได้มีการนาผลการ
ทบทวนมาปรับปรุง และได้ผลดีขึ้น โดยหลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร ในการ
ผลิตงานทางวิชาการเพื่อขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 3 คน ได้ยื่น
ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) โดยผ่านความเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2-1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 40.00
4.2-2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ 0.00
4.2-3 จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 4.40 จานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 88 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คน)
2. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
3. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
4. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
5. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี
6. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาโท
7. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
8. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี
9. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาโท
10. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
11. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
12. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
13. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดาเนินงาน
5
3
2
2
40
5
-
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4.2-3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จานวน 6 ผลงาน ดังนี้
ชื่อ - สกุล
นางกชกร เดชะคาภู

นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์
นายสาราญ วิเศษ

นายสาราญ วิเศษ

นายสาราญ วิเศษ

นายสาราญ วิเศษ

ชื่อผลงาน
ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่าน
มิติการค้าชายแดน ความ
กลมกลืนทางวัฒนธรรม และ
นโยบายภาครัฐ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ก้บคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลหนองญาติ อ.เมือง จังหวัด
นครพนม
ความเป็นพลเมืองในระอบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

วารสารการบริหารท้องถิ่น. 11(3) หน้า
92-106
0.80
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2
6(2) หน้า 79-95. (2561)

0.80

วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 6(2) หน้า 91-104 (2561)

0.60

วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 6(2) หน้า 105-113 (2561)

0.60

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น 15(2) หน้า 441450 (2561)
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 20(1) หน้า
123-134 (2561)

0.80
0.80
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3)
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปี
การศึกษา 2561 มีจานวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษาทั้ง 5 คน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง คิดเป็น
ร้อยละ 100
ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
ปีการศึกษา 2561 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินหลักสูตรในด้าน
ต่างๆโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนน 4.61)
ทั้งนี้หลักสูตรได้นาผลประเมินรายงานในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาจัดทา
แผนปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาดาเนินการ และ
มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสู ตรเมื่อเปรียบเทียบจากรายงานผล
การดาเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ในปีการศึกษาการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

2561
2560
2559

4.61
4.55
4.52
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2 และ 3)
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2556
2557
2558
2559
2560
2561

จานวน
นักศึกษา
ที่รับเข้า
80
120
120
100
95
36

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2556
80
-

2557
80
120
-

2558
76
120
120
-

2559
76
118
110
100
-

2560
100
110
98
91
-

ร้อยละ
การคงอยู่

2561
80
83
78
36

72.73
84.69
85.71
78.92

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
- สัดส่วนของประชากรวัยเรียน
- การลาออกอันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสาขาที่เรียน
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน

3.1-1 การรับนักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ: จานวนการรับนักศึกษา จานวน 80 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติอื่นที่เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
- มีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร
- มีทักษะในการสื่อสาร
- ความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ศิลปวัฒนธรรม
 ระบบกลไก/กระบวนการ
ในระบบการรับนักศึกษา มีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. กาหนดจานวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย
1.1 ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนดการรับนักศึกษา
1.2 สรุปรายงานการประชุม
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจาปีการศึกษา
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3. กาหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และ
เครื่องมือคัดเลือกวิธีการคัดเลือกและ การกากับ ติดตาม
3.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาชี้แจง ระบบ และมอบหมายหน้าที่
3.2 รับสมัครตามระบบการศึกษา
4. ดาเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา
4.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2561 จานวน 6
รอบ คือ รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมงาน รอบที่ 2 รอบโควตา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รอบ Admission
รอบที่ 5 ระบบรับตรงอิสระ และรอบที่ 6
4.2 รับสมัครตามระบบการรับนักศึกษา
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ของหลักสูตร
5.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
5.2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์
6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน
6.2 คณะกรรมการฯ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์นักศึกษา
7. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผล
7.1 ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์
7.2 สรุปรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
8. บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษาของกองบริการการศึกษา
8.1 กรอกผลการรับนักศึกษาในระบบ
8.2 ตรวจสอบผลการรับนักศึกษา
9. รับรายงานตัวนักศึกษาตามกาหนดการและขั้นตอนที่กาหนด
9.1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
9.2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา
9.3 รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน
10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
10.1 รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา
10.2 ประกาศในเว็บไซต์คณะ/มหาวิทยาลัย
11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา มีการ
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจา
คณะ มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
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13. ดาเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา มีการรายงานผลการประเมิน
กระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
14. รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทางาน)
จากการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561 มีการตั้งเป้าหมาย
รับนักศึกษา จานวน 80 คน โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(มคอ.2) โดยผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ดาเนินการเปิดรับสมัคร และกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจาก
การประชุมอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบหลั กสู ตรที่ส อดคล้ องกับ มคอ. 2 เพี่อพิจารณาจานวนการรับนักศึกษา เกณฑ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร กาหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จานวน 6 รอบ คือ รอบที่ 1 รอบแฟ้ม
สะสมงาน รอบที่ 2 รอบโควตา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รอบ Admission รอบที่ 5 ระบบรับตรง
อิสระ และรอบที่ 6
โดยแต่ละรอบสรุปได้ดังนี้
รอบ

สมัคร

สอบจริง

ไม่มาสอบ

รายงานตัว

แฟ้มสะสมงาน

8

2

6

2

โควตา

38

18

20

14

รับตรงร่วมกัน

51

7

44

7

Admission

-

-

-

-

รับตรงอิสระ

10

7

3

6

รอบที่ 6

7

7

-

7

ซึ่งจากผลการรับสมัครในแต่ละรอบ พบว่า ผู้ที่มาสอบจริงมีจานวนน้อยกว่าจานวนผู้สมัครในทุกรอบ
และผู้ยืนยันสิทธิ์น้อยกว่าผู้ที่มาสอบ ขณะที่จานวนผู้ที่มารายงานตัวเท่ากับผู้ยืนยันสิทธิ์ ยกเว้นในรอบรับตรงร่วมที่ผู้
ที่มารายงานตัวน้อยกว่าผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ และจานวนของรวมทั้งหมดยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา
2561 ที่กาหนดไว้ 80 คนใน มคอ. 2
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรมีการรายงานผลการดาเนินการรับนักศึกษา ในการประชุมอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร
พบว่า ได้ดาเนินการตามระบบและกลไกที่ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตามการรับนักศึกษาในรอบแรก รอบที่สอง และ
รอบที่สาม ยั งมีนั กศึกษารายงานตัวต่ากว่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ 80 คน ดังนั้นที่ประชุมจึงร่วมกันกาหนดแนว
ทางการรับศึกษาในรอบต่อไป โดยเห็นว่าจะต้องมีเพิ่มการประชาสัมพันธ์และแนะนาหลักสูตรมากขึ้น
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สาขาได้มีการปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษา โดยมอบหมายให้ อาจารย์กาญ ดาริสุ หัวหน้า
สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าแนะแนวร่วมกับฝ่ายแนะแนวระดับคณะ และ
ร่วมจัดกิจกรรม Open House กับโรงเรียนในจังหวัดเพื่อเป็นการแนะนาสาขาวิชาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
การเชิญชวนให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้การรับนักศึกษา และเชิญให้เรียน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในส่วนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทางสาขาได้ดาเนินการติดต่อประสานงาน
โดยตรงเกี่ยวกับกาหนดการต่างๆ
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดาเนินติดตามความก้าวหน้าในการรับนักศึกษา ในการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรครั้งที่ 2/2561 พบว่า จานวนนักศึกษาที่รายงานตัวเพื่อศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่เป็นตามแผนที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่อง การแนะแนว
การศึกษาต่อและการรับ นักศึกษาใหม่ ทางหลักสูตรจะได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสมัครนักศึกษา
แบบรับตรง และแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีเป้าหมายคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอาเภอ ในพื้นที่
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และ จังหวัดบึงกาฬ คาดว่าจานวนนักศึกษาใหม่จนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2562 จะมีจานวนเพิ่มขึ้นและจานวนนักศึกษาครบตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด
3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่พร้อมสาหรับการเรียนทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
 ระบบกลไก/กระบวนการ
ในระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีระบบ กลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2.2 สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษา
2.3 ทาแผนการดาเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้อง กับ มคอ.2 ปรับพื้น
ฐานความรู้ของนักศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา
3.1 น าเสนอร่ า งแผนการด าเนิ น งานการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ คณะ
กรรมการบริหาร
3.2 พิจารณาอนุมัติแผนงาน
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4. การดาเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4.2 ประชุมวางแผนดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
4.3 ดาเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม
5.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการดาเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5.3 ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5.4 ปรับปรุงการดาเนินการเตรียมความพร้อม
6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
6.1 ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
6.2 สรุปผลการดาเนินงาน
7. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
7.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดทาโครงการเตรียมความพร้อม
7.2 สรุปผลการปรับปรุง
8. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
8.1 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม
8.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
9. จัดทารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเซิงประจักษ์
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2561 ได้มีการดาเนินการตามระบบและกลไก
พบว่า นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะต้องผ่าน
การปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้น และคณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิด การเรียนการสอน โดยมี
การแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้ นของคณะ แนะนาหลักสูตร ระบบการ ลงทะเบียนศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นต้น นอกจากนี้หลักสูตรได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ระบุตาม มคอ. 2 โดยให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการเตรี ยมความ พร้ อมทางด้านวิช าการส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20 – 25
กรกฎาคม 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และทักษะ การใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการทบทวนระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรได้
มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา พบว่า กระบวนการดังกล่าว นักศึกษาทุกคนผ่าน
การปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้น และคณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิด การเรียนการสอน โดยมี
การแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของคณะ แนะนาหลักสูตร ระบบการ ลงทะเบียนศึกษา ระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา
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รวมทั้งการปรับตัวการเรียนระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีความเกี่ยวกับการลงทะเบียนเห็นได้จากนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้เอง นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ซึ่ง โดยมีการพูดคุยกับเพื่อนมากขึ้นทั้งในสาขาวเดียวกัน
และต่างสาขาเมื่อเปรียบเทียบกับวันแรกที่นักศึกษาเข้ามามหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการการเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2561 แต่นักศึกษายังมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
ต่า ดังนั้น จึงมีมติกาหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศทุกบ่ายวันพุธ เป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ที่ดาเนินการโดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการนาผลการทบทวนมาปรับปรุง โดยหลักสูตร
หลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
จานวน 36 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ที่สาขาภาษาอังกฤษจัดในปีการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่
1 ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาภาษาต่างประเทศ พบว่า จากการวัดผลก่อนการอบรมและหลังการอบรม พบว่า
นักศึกษามีการทดสอบที่ดีขึ้น หลักสูตรพบว่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาใหม่ยังมีข้อบกพร่อง
ที่ต้องปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น เช่น เรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
เห็นว่าควรกาหนดระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้ ครอบคลุม
ทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ทั้งนี้หลักสูตรจะนาผลการประเมินนี้ไปปรับใช้ในการจัด โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนได้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
 ระบบกลไก/กระบวนการ
ในระบบการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
ระบบและกลไก โดยมีลาดับขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
1.1 สาชาวิชาประชุมเพื่อเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
1.2 สาชาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อฝ่ายวิชาการให้ลงนาม
2. ทบทวนและกาหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก่นักศึกษา /
บทบาทหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้ง การให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา
2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมทบทวนและกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยกาหนดบทบาทหน้าที่ชอบอาจารย์ที่ปรึกษาในคาสั่ง
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ให้ชัดเจน
2.3 แจ้งคาสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่
3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่นักศึกษาทุกชั้น
ปี อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้คาปรึกษา
3.1 บันทึกการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษา
3.3 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาและการแนะแนวแก่นักศึกษา
4. กาหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ของนักศึกษา /การ
จัดการความเสี่ยงด้าน นักศึกษา
4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพื่อวิเคราะห์
ปัญหาที่พบจากการให้คาปรึกษา
4.2 ก าหนดแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หาการให้ ค าปรึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม และข้ อเสนอแนะเพื่ อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการประจาคณะ
5. กาหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้คาปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
6. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาการให้คาปรึกษา
6.1 จัดทาแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา
6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการให้คาปรึกษา
6.3 อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมเก็บเป็นข้อมูล
7. ดาเนินการให้บริการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความ
เสี่ยงด้านนักศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
7.1 กาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษา
7.2 อาจารย์ที่ปรึกษากาหนดชั่วโมงฝ่ายวิชาการแจ้งกาหนดชั่วโมงการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์
ที่ปรึกษาและนักศึกษา
7.3 ดาเนินการให้คาปรึกษา
8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ คาปรึ กษา
วิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษา
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ
จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน
11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต
ของนักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสู ตรมีการจั ดเตรี ยมความพร้อมเมื่อนักศึกษาต้องการคาปรึกษาหรือข้อมูลวิชาการ โดยมีการ
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แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาปีการศึกษา 2561 เพื่อทาหน้าที่ดูแลทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา
ด้านทุนการศึกษา และด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้คาปรึกหา
วิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกชั้นปี (คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) และดาเนินการดังนี้
1. กาหนดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษากาหนดไว้ในตารางเรียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3
2. กาหนดวันและเวลาในการนัดพบอาจารย์ประจาหลักสูตรในภาพรวมของสาขาวิชาฯ คือ ทุกวันพุธที่
2 ของเดือน ซึ่งเป็นกิจกรรม Home Room ที่นักศึกษาจะได้พบอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรทุกคนอย่างน้อย 5 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา
การดาเนินงานตามนโยบายการควบคุมการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักศึกษามาขอคาปรึกษาร้อยละ 100 ของนักศึกษา ทั้งหมดทุก ทุกชั้น
ปี เนื่องจากหลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงอาจารย์ผู้สอน ควรทาหน้าที่ชี้แนะแนวทาง ทา ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียน การทากิจกรรม และพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพื่อลดปัญหาการลาออก
กลางคันของนักศึกษา ผลการดาเนินงานพบว่า นักศึกษาที่มาขอคาปรึกษา สามารถแบ่งสัดส่วนตามชั้นปีที่ศึกษา
ดังนี้
ลาดับที่
ขั้นปีของนักศึกษา
ร้อยละ
1
ชั้นปีที่ 1
25
2
ชั้นปีที่ 2
50
3
ชั้นปีที่ 3
80
4
ชั้นปีที่ 4
100
โดยนักศึกษาจะมาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านแนะแนว ส่วนใหญ่นักศึกษา
ขอรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องการเรียนในภาคทฤษฎีในชั้นเรียน และการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม
รวมทั้งปัญหาด้านอื่น เช่น การลงทะเบียนเรียน การทากิจกรรม ทาโครงการต่าง ๆ โดยนักศึกษาขึ้นปีที่จะเข้ามา
ปรึกษาด้านวิขาการทุกคนเนื่องจะต้องดาเนินการจัดสัมมนาในวิชาเรียน และจะต้องจัดทารายงานการวิจัยเพื่อสาเร็จ
การศึกษา
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรได้ป ระชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้ดาเนินการในแนวทางดังกล่าวหลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2561 และการนาผลที่ได้
จากการสารวจความพึงพอใจของและสอบถามนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเพื่อสะท้อนปัญหาการให้คาปรึกษาใน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่า กระบวนการให้คาปรึกษาในระบบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นไม่เพียงพอ และ
ไม่สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัญหาของนักศึกษามีหลากหลาย เช่น ปัญหาผลการเรียนต่าและ
เสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปัญหาการปรับตัว ปัญหาการทางานร่วมกับคนอื่น รวมถึงมีปัญหาตลอดทุก
ช่วงเวลา แต่อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานการเรียนการสอน งานวิจัย ซึ่งทาให้ระยะเวลาให้คาปรึกษามีอย่างจากัด
รวมทั้งช่องทางให้คาปรึกษาไม่สะดวกและรวดเร็ว
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดย
ดาเนินงานตามผลการประเมินกระบวนการให้คาปรึกษา แนวทางในการดูแลนักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
สารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจาหลักสูตร จากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ดังนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมการ
ดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักปริญญาตรีระดับหลักสูตรมีก ารเพิ่มช่องทางให้คาปรึกษาแก่นิสิต
ผ่าน social network เช่น facebook, Line, e-mail โดยการตั้งกลุ่มในเฟสบุค ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเล่ม
เพื่อทาการปรับเพิ่มเติมในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของนักศึกษาเข้ามาในระบบการให้คาปรึกษาและแนะแนว
การใช้ชีวิตระบบใหม่ กาหนดให้ อาจารย์ ประจาสาขาเข้าพบเข้าพบนักศึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของ รวมทั้งนัดพบ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะส่งผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และสร้าง
แรงกระตุ้น และกาลังใจในการเรียน รวมทั้ง นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน เพื่อหาทางแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษา พบว่ามีการได้รับคาขอคาแนะนาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งคณาจารย์ได้สื่อสารให้กับนักศึ กษา ได้อย่างทันเวลา
และให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับฝ่ายกิจการนักศึกษาในการอบรมการเสริมสร้างสมรรถทางด้านร่างกาย จิตใจ
โดยวิทยากรจากโรงพยาลนครพนมมาให้ความรู้
เมื่อสิ้นสุดภาคการปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
คาปรึกษาวิชาการและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.56 สูง
กว่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.95
อย่างไรก็ตามสาหรับการทบทวนกระบวนการให้คาปรึกษา พบว่า ตามที่ประธานหลักสูตรได้ กาชับให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนบันทึกข้อมูลการให้คาปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดชัดเจนทั้งวันที่ ข้อมูล
ของนักศึกษา ช่องทางการให้คาปรึกษา เรื่องที่ให้ คาปรึกษา คาแนะนาตลอดจนการติดตามผลของการให้คาปรึกษา
มีอาจารย์ที่ปรึกษาบางส่วนไม่ได้ บันทึกการให้คาปรึกษาเป็นลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่มอบให้ มีเพียงการให้
คาปรึกษาทางวาจาที่ ไม่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไม่มีข้อมูลรายละเอียดในส่วนดังกล่าว จึงแก้ไข
ปัญหาโดย การนาวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบครั้งที่ 6/2561 โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกท่านให้ความเอาใจใส่ เรื่องการบันทึกประเด็นการให้คาปรึกษา เนื่องจากการให้คาปรึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยลดการ ลาออกกลางคันของนักศึกษาได้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนนาไปใช้ในปีการศึกษา 2562 ทุกคน
3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 ระบบกลไก/กระบวนการ
มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้
กาหนดคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร โดยวางแผนการดาเนินงานในกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การ
สารวจต้องในการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
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นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 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/กระบวนการ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 ตามโครงการและกิจกรรมที่หลักสูตร
กาหนด เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2561 มีการสารวจความต้อง
พัฒ นาศักยภาพนั กศึกษา ใน 3 ประเด็น หลั ก ประกอบด้ว ย ความต้องการพัฒ นาศักยภาพที่กาลั งศึกษา ความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และก่อนสาเร็จการศึกษา พบว่า ความต้องการ การพัฒนา
ทักษะระหว่างเรียนและก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่เพิ่มเติมกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการวิเคราะห์ข้ อมูล การจัดทาเอกสารและรายงานสาหรับนักศึกษา และการจัดทา
รายงานการวิจัย ส่วนทักษะที่นักศึกษาต้องการก่อนสาเร็จการศึกษา ได้ทักษะการพูดต่อสาธารณะชนการพัฒนา
บุคลิกภาพ (ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น) หลักสูตรจึงได้ดาเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 22 – วัน
เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูพานนักศึกษาปีที่ 1-2 จานวน 50 คน
2. โครงการสิ ง ห์ พ นมคื น ถิ่ น วั น เสาร์ ที่ 15 ธั น วาคม 2561 คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีการดาเนินการตามระบบและกลไกโดยการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อติดตามและประเมินผล พบว่า นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
โครงการ และกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ แต่เนื่องจากการดาเนินโครงการมีระยะเวลาจากัด และจานวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติมีจานวน 60 คนต่อครั้ง จึงทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่า ที่ประชุมจึงเสนอให้ปรับปรุง
กระบวนการจากเดิม และมีมติให้นาปฏิบัติในปีการศึกษา 2561 ดังนี้
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1. กาหนดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้
ปรับปรุง มคอ. 3 ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยให้
เพิ่มเนื้อหาการฝึกทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์
2. จัดทาโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น และกาหนดผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 30 คนต่อ
ครั้ง
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2561 พบว่าสามารถนามาใช้ดาเนินการได้อย่างดี ส่งผลให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21อย่างไรก็ตามควรจะมี การเพิ่มเติมขั้นตอนการสารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และติดตามเกณฑ์การประเมินทั้งระดับ
คณะและมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเพิ่มตัวชีวัดด้านนักศึกษาเพิ่มขึ้น เช่น การเป็นผู้กอบการ ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อจะได้นาไปพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา
2562 ต่อไป
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตารางที่ 3.2 จานวนการคงอยู่และสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ปีการศึกษา

2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
3.3.1 อัตราการคงอยู่

จานวนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2)
จานวนรับเข้า
2558
2559
2560 2561
(1)

145
85
141
120
100
95
36

116
-

52
-

123
-

จานวนทีล่ าออกและคัดชื่อออก
รวมเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน

(3)

81

อัตราการคงอยู่
- ปี การศึกษา 2559 มีนักศึก ษารับเข้า 420 คน มีอัตราคงอยู่ 404 คิดเป็นร้อยละ
84.69
- ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารับเข้ารวม 435 คน มีอัตราคงอยู่ 399 คิดเป็นร้อยละ
85.71
- ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารับเข้ารวม 351 คน มีอัตราคงอยู่ 227 คิดเป็นร้อยละ
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78.92
อัตราการสาเร็จการศึกษา
3.3.2 อัตราการสาเร็จ
- ปีการศึกษา 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 52 คน จากจานวนนักศึกษา
การศึกษา
ทั้งหมด 85 คน คิดเป็นร้อยละ 61.18
- ปีการศึกษา 2560 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 123 คน จากจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 141 คน คิดเป็นร้อยละ 87.23
- ปีการศึกษา 2561 มีผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด จานวน 81 คน จากจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด 120 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
3.3-1 ความพึงพอใจ
ปีการศึกษา 2561 พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการ
และผลการจัดการข้อ
จัดการข้อร้องเรียน อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ ย 4.50 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ที่มี
ร้องเรียนของนักศึกษา ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.47 เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ที่มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.43 และ
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นทุกปี
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.47 จากผล
การประเมิน แสดงให้ เห็ น ว่าการประเมินความพึงพอใจของนักศึ กษาต่อหลั กสู ตรมี
แนวโน้มที่ดีขึ้น
ส าหรั บ ความพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย น ภาพรวมอยู่ ใ นระดั บ ดี
มีค่าเฉลี่ย 4.47 นักศึกษามีความพึงพอใจผู้เรียนที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เสนอข้อร้องเรียนมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.60
ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจ
ปีการศึกษา
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
2561
4.50
2560
4.47
2559
4.43
2558
4.33
ตารางที่ 3.3 ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
วันที่สารวจ.........................
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตทีป่ ระกอบวิชาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จานวน

ร้อยละ

123
98
96

100
79.67
97.96

2
-

2.04
-
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5)
ตารางที่ 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2561
รหัส ชื่อวิชา

30003100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30005103 การเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
30004101 อาเซียนศึกษา
30102312 กฎหมายปกครอง
30102301 หลักรัฐศาสตร์
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
30102313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
30102203 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
30102311 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เบื้องต้น
30102432 พฤติกรรมองค์การ
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสตร์
30102418 การประเมินผลโครงการ
30102430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
30102307 การวิเคราะห์โครงการและการ
บริหารโครงการ
30102439 การพัฒนาองค์การ
30102420 คอมพิวเตอร์สาหรับการบริหาร
30102409 การเมืองการปกครองไทย
30102425 คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ผู้บริหาร
30102402 สถิติสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30102316 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน

C+

C

D+

D

F

I

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
1/2561
10
5
6
7
1/2561
41
7
1
1/2561
15 17
5
3
1/2561
100 -

5
2
-

1
-

1
-

2
-

3
-

38
53
40

33
53
40

-

-

-

-

-

100

100

1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561

8
25
2
4
3
9

8
9
2
11
6
1

8
10
14
5
11
5

8
8
8
4
32
5

9
6
7
7
18
10

1
9
2
6
1

1
7
11
2

5
1
1
32
2

-

35
79
92
-

35
79
35
34
92
35

33

8

8

11

7

7

7

4

1

79

78

1/2561
1/2561

3

10

15

8

3

-

-

-

-

39

39

39

19

20

-

-

-

-

-

-

78

78

1/2561
1/2561
1/2561
1/2561

7
2
46

4
6
17

8
4
2

18
6
-

16
23
-

5
19
-

11
21
-

2
1
4

-

77
81
-

77
81
66

11

10

14

11

6

-

-

-

-

-

51

1/2561
1/2561
1/2561
1/2561

15
47
-

25
22
1

16
7
4

16
3
11

6
13

2

-

-

1

78
-

78
79
35

14

8

17

19

4

8

-

-

-

-

79

21

6

6

6

4

4

7

-

-

-

54

13
2

11
1

16
3

22
6

14

20

27

5

2
-

78
-

76
78

1/2561

2/2561
2/2561

29
รหัส ชื่อวิชา
30002104 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
30102417 การบริหารการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ
30004105 คุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้นา
30102409 การเมืองการปกครองไทย
30102309 การบริหารการพัฒนา
30102308 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์
30102305 นโยบายสาธารณะ
30102314 องค์การและการจัดการ
30102206 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
ไทย

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของเกรด

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน
71

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

I

2/2561
2/2561

3

11

19

14

8

5

7

3

-

-

-

4

22

40

6

-

3

-

-

78

2/2561
2/2561
2/2561
2/2561
2/2561

7
4
5

5
6
19
5

8
12
32
16

9
7
18
26

11
1
4
19

6

1

11

1
-

78
79

33
33
78
79

53

17

5

-

-

-

-

1

5

81

81

7
5

8
7

11
16

15
9

17
20

15
18

13
2

1

-

76
78

76
78

3

2

11

17

-

-

-

-

-

33

33

2/2561
2/2561
2/2561
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ตารางที่ 4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

5.1-1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ: หลักสูตร รป.บ. มีจานวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ปรับสาระในรายวิชาให้
ทันสมัย จานวน 47 วิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: หลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
 ระบบกลไก/กระบวนการ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร/วิจัยการ
ใช้หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบ หลักสูตรตามแบบ มคอ.2
1.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร
1.2 ติดตามบัณฑิตเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อหลักสูตร ข้อ 1.1-1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างหลักสูตร
2.2 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์
ผู้สอน
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร
2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการแก้ไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตาม
มติที่ประชุม
2.5 จัดทาร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 เสนอซื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง
3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์ หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุง
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชา
5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ
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ผลการดาเนินงาน
5.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาเพื่อพิจารณา
6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
6.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
7.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน
8.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
8.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ
9. นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนา
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแนวทางการนาเสนอหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน
10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน
10.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร
10.2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุง
สาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไกการออกแบบหลั กสู ตรและสาระรายวิช าในหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ได้
ดาเนิ น การตามระบบและกลไก พบว่า มีการดาเนินงานตามระบบการออกแบบหลั กสู ตรและสาระรายวิช าใน
หลั ก สู ต รมี ก ารประชุ ม อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร โดยน าหลั ก ในมอค. 2 หมวด ความส าคั ญ หลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึง
ปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี สารสนเทศในการบริห ารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ ทั้งในระดับ
ภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิ ชารัฐ
ประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการ โดยการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้จากศาสตร์
หลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน และจัดการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เห็นภาพรวม เห็น
ความสั มพัน ธ์ของเรื่ องที่เรีย นกับ ชีวิตจริ งเพื่อให้ บั ณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการ
ประกอบวิช าชีพในหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่เกี่ย วข้องกับการบริห ารจัดการและให้ บริการของรัฐ ในด้านต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม

32
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
จากสาระส าคัญข้างต้น จึงนามาสู่การกาหนดวัตถุประสงค์และปรัชญาของหลักสู ตรที่ต้องการผลิ ต
บัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์วิชาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยการบูรณา
การองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเป็นกาลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้ ในการสาราวจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิตเพื่อหา
แนวทางในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอนในหลั กสู ตรหลั กสู ตรรัฐ ประศาสนศาสตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ควรบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้
1. บัณฑิตเป็นผู้ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยมพื้นฐานและความรู้สึกของผู้อื่น และมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม หลั กคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2. บัณฑิตมีความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. บัณฑิตสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีข องกลุ่ม
สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม
5. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
น าเสนอข้อ มูล ทางรั ฐ ประศาสนศาสตร์ในรูป แบบที่ห ลากหลายได้ อย่ างเหมาะสมกั บกลุ่ ม บุคคลต่ างๆ
สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และสามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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5.1.2 การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: ทุกรายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ทุกรายวิชามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
 ระบบกลไก/กระบวนการ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
1.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตร
1.2 สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร
1.3 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรวิเคราะห์ ข้อมู ล ที่ได้จากข้อ 1.1- 1.2 เพื่อเป็ นแนวทางในการ
พัฒนาการดาเนินการของหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการร่าง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชา
2.2 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนคาอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร
3. นาเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระของรายวิชา
4.2 จัดทาร่างหลักสูตร และ สมอ.08
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการนาหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้
ในการเรียนการสอน
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
6.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
6.2 สารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคาอธิบายรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
6.4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผล กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดทาสรุปผล การปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย
8. นาเสนอต่อคณะฯและเพื่อให้คณะฯ นาเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป
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 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ พบว่า ใน
การจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน และ
เนื้อหารายวิชา ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ อภิปรายกันในที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และนาข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
หลักสูตร โดยนาข้อเสนอแนะตาม มคอ.5 และมคอ.7 ของปีการศึกษา 2560 และ รายละเอียดตาม มคอ. 1
มาพิจารณาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้
มีการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสาระให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์รัฐประศาสน
ศาสตร์ ใน มคอ. 3 คือ
- วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยโดย
เพิ่มเนื้อหาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
-วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับปรุงเนื้อหาโดยให้นักศึกษานาเสนองานวิจัยเป็นสอง
ช่วง คือ การนาเสนอเค้าโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย
- รายวิชาสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับปรุงและเพิ่มเนื้อหา การกล่าวสุนทรพจน์รายบุคคลเพื่อ
พัฒนาทักษะความกล้าแสดงออก โดยมีคณะกรรมการจากอาจารย์ประจาสาขาวิชา
ในปีการศึกษา 2561 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดาเนินการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2561 ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 เพื่อให้ทันเริ่มใช้ในการจัดการเรียน การ
สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงรายวิชาจากหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร
ปรับปรุง 2556) (มคอ. 2 หลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2561)โดยผ่านการอนุมัติและ
เห็นชอบจากที่ประชุมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
3/2560 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
6/2560 วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11 /2560 วันที่ 17
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจาสภามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
5. สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่4/2561 วันที่ 10 เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2-1 การกาหนดผู้สอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ: จานวน 34 รายวิชา อาจารย์ผู้สอนครบตามสัดส่วนจานวนนักศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: -อาจารย์ทุกคนได้จัดทา มคอ.3 ตามระบบและกลไก
- มีการปฐมนิเทศอาจารย์ก่อนเปิดการเรียนการสอน
- อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญกับรายวิชาที่เปิดสอน โดยกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชาดาเนินการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4)
 ระบบกลไก/กระบวนการ
ระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอน หลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้ โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดทาแผนการเรียนการสอนและวางระบบผู้สอนที่มีความรู้ ความ
ชานาญในเนื้อวิชาที่สอน รวมทั้งผู้สอนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ย วชาญใน
รายวิชาที่สอน โดยมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 ดังนี้
1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรเพื่อร่วมกันจัดแผนการเรียนการสอน โดยนา มคอ. 2 มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา
2. กาหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และพิจารณาผู้สอนจะคานึงถึงความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน และผลงานวิชาการ
2.3 หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา และกาหนดผู้สอน
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์
ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ และภาระงาน
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทามคอ. 3 มคอ. 4 โดยเนื้อหาต้องทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรม
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 30
วัน และเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. อาจารย์ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ต รพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้ ส อดคล้ องกั บ
Curriculum mapping ตาม มคอ. 2 และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจาทาแผนการสอนรายบท
6. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดใน มอค.3 มคอ. 4
7. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและทบทวนการจัดการเรียนการสอน
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 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไก ปี ก ารศึ ก ษา 2561 ได้ มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบและกลไก พบว่ า มี ก าร
ดาเนินงานตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมพิจารณารายวิชาที่เปิดสอน
ตามแผนการศึกษา กาหนดอาจารย์ผู้สอนโดยคานึงถึงความรู้ความสามารถและผลการ ประเมินการเรียน
การสอนโดยนั กศึกษารวมถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ ทั้งนี้ผ ลการ ประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.75 การจัดผู้สอนทั้ง การดาเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
มคอ.3 ซึ่งการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ เรียนรู้มาจาก มคอ.2
5.2-2 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ มคอ 3 มคอ 4 ที่จะใช้ในการสอนปีการศึกษา 2561
เป้าหมายเชิงคุณภาพ มคอ 3 และ มคอ 4 สามารถจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า สาขาโดยการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4 และ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และกาหนดผู้สอนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องจัดทาให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาค การศึกษา โดยเนื้อหา
ต้องทัน สมัย และเป็ น ไปตามคุ ณลั กษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ตาม หลั กสู ตรที่กาหนดไว้ ใน มคอ.2 ซึ่ ง
ครอบคลุมผลการเรีย นรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสั มพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ
การสื่อสารและความ ร่วมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
ความเป็น ผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้นาผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ของปีการศึกษา
2560 มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทา มคอ.3 ในปีการศึกษา 2561 โดยพัฒนาตามผลการ ประเมินตามที่ระบุ
ใน มคอ.5
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตรวจสอบ รายละเอียดการ
จัดทา มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยให้ความสาคัญกับการพิจารณาใน ประเด็นการจัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนานักศึกให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ใน Curriculum Mapping รวมทั้งการตรวจสอบ
การนาผลการประเมินตาม มคอ.5 มาปรับปรุง พัฒนาพบว่าบางรายวิชายังไม่ถูกต้องและขาดความสมบูรณ์
จึงแจ้งข้อมูล ส่งให้อาจารย์ผู้ส อน แก้ไขในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจา
หลักสูตรได้ตรวจสอบ รายละเอียดการจัดทา มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยให้ความสาคัญกับการ
พิจ ารณาใน ประเด็น การจั ดการเรี ย นการสอนที่ พั ฒ นานั กศึ ก ให้ เ กิ ดผลการเรี ย นรู้ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ น
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Curriculum Mapping รวมทั้งการตรวจสอบการนาผลการประเมินตาม มคอ.5 มาปรับปรุง พัฒนาพบว่า
บางรายวิชายังไม่ถูกต้องและขาดความสมบูรณ์จึงแจ้งข้อมูลส่งให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการกากับติดตาม และตรวจสอบทาให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนในกปีการศึกษาที่ 2 ปี
การศึกษา 2561 มีการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4 ได้ครบถ้วนตาม กาหนดเวลา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึง
ลดลง พบว่าอาจารย์ประหลักสูตรมีความเข้าใจใน การจัดทาแผนการเรียนรู้มคอ.3 และ มคอ.4 มากขึ้น
โดยเฉพาะวิธีการการสอน และวิธีการ วัดผลและประเมินผลตามคุณลัก ษณะของบัณฑิต 5 ด้านตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 รวมทั้งวิธีการรายงานผลการดาเนินการ
ของ รายวิ ช า มคอ.5 ที่ส อดคล้ องกั บ มคอ.3 และสามารถส่ ง ตามก าหนดเวลาที่ ก าหนดไว้ ครบ 100
เปอร์เซ็นต์ อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงมีมติว่าระบบนี้ผ่านการประเมิน
5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการบูรณาการการเรียนการสอนครบทุกกิจกรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนที่เรียนรายวิชาที่มีการบูรณาการได้รับองค์ความรู้ และสบการร์ตรงด้านการ
วิจัย ที่ การบริการวิชาการทางสังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรได้กาหนดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ
วิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบการกา
กับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ผู้รับผิดชอบจัดทางานตามโครงการในรายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. กากับติดตามการดาเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีการการบูรณาการ กับการวิจัย การบริการวิชา และการทานุ
บารุงศิลปและวัฒนธรรม
7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง
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 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้จัดการประชุมโดยมีวาระเพื่อพิจารณา รายวิชาที่จะจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการบูรณาการทั้ง 3 ด้านคือ การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ารายวิชาที่สามารถบูรณาการได้ คือ รายวิชาองค์การและการจัดการ ที่รับผิดชอบโดย
อาจารย์ กชกร เดชะคาภู บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธาณะ
ด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนตาล อาเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งมีอาจารย์
กชกร เดชะคาภู เป็นผู้ดาเนินการวิจัย รายวิชาเมินผลโครงการ รับผิดชอบรายวิชาโดยอาจารย์กชการ เดชะ
คาภู บูรณาการกับ บริการวิชาการเทคนิคการประเมินผลโครงการ รับผิดชอบโดยอาจารย์จารุกัญญา อุดา
นนท์ โดยมอบหมายตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมลงพื้นที่บริการ วิชาการในโครงการนักศึกษาได้แบ่งหน้าที่
การเป็นทีมงาน ทาหน้าที่ประสานงาน ต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการ ดูแลการจัดงาน และได้เผชิญสถานการณ์
ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาใน สถานการณ์ดังกล่าว และวิชาคุณธรรมจริยธรรมสาหรับ
ผ้าบริหาร รับผิดรายวิชา โดยอาจารย์สาราญ วิเศษ บูรณาการกับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับงาน
กิจการนักศึกษา
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชามีการดาเนินการตามโครงการที่กาหนดไว้
แต่อย่างไรก็ตาม การรายงานผลการดาเนินโครงการหลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วไม่เป็นไปตามที่
กาหนด มติที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรจึงมีมิติให้ทบทวนการรายงานผลการดาเนินงานการบูรณา
การฯ ซึ่งจากที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ขยายเวลาการรายงานผลการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 เดือนเป็น 2 เดือน และให้นาข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวเพื่อต่อกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อปรับระบบ
และกลไกในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

39

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน

ผลการดาเนินงาน

5.3-1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการประเมินกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน จานวน 34 รายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรตู้ามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน
 ระบบกลไก/กระบวนการ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิ ช าให้ ส อดคล้ องกั บ กรอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ที่ก าหนดไว้ ใน มคอ.2 ปรากฎใน Curriculum
Mapping รวม 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้ าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
3. ดาเนินการตามกระบวนการที่กาหนด และรายงานผลการประเมินโดยจากการสอบภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ งานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4
4. คณะกรรมการประเมินผล กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาผลการประเมินไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้
5. รายงานผลการปรับปรุงผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย (มคอ. 2) และ
ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถสะท้ อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้
อย่างเหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยให้อาจารย์ผู้สอนกาหนด
กิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสาระ และผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการสอนเป็น
รายคาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน ทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัยสาหรับรายวิชา
ทฤษฏี และ อีกทั้งยังมีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพื่อดูทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการทางาน
กิจกรรมกลุ่มในกลุ่มรายวิชาปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่กาหนดไว้โดย
อาจารย์ผู้สอนจะดาเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบเก็บคะแนน การสอบ
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กลางภาค และวิธีต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อจัดการเรียนการสอนไปในระยะหนึ่ง
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดของคะแนนให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมิ นตนเอง
และนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบผล การเรียนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงดาเนินการสรุปผลการเรียนทั้งหมดของรายวิชา เพื่อแจ้งให้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นคู่ขนานกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา พร้อม
ทั้งจัดทารายงานผลการดาเนินของรายวิชา (มคอ.5) ปีการศึกษา 2561 แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรเพื่อ
ประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาทุกคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพื่อพิจารณาระบบและกลไกดาเนินงานและ เห็นว่าระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสามารถใช้งานได้ยังไม่ชัดเจนนัก จึงควรให้
มีการปรับระบบ ดังนี้
1.อาจารย์ผู้สอนศึกษารายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) เนื่องจากมีนักศึกษาที่ใช้หลักสูตร
ปรับปรุง 2556 และ หลักสูตรปรับปรุง 2561 เพื่อออกแบบการจัดการเรียนการสอน และจัดทา มคอ. 3
2. อาจารย์ผู้สอนสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามกรอบ TQF และนาเสนอต่อ คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมวิพากษ์ เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตาม กรอบ TQF
4. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดเก็บคะแนน และตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 3
5. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนนักศึกษา และรายงานผลการเรียนต่อคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
6. อาจารย์ผู้สอนนาเสนอผลการประเมิน (เกรด) ฉบับร่าง ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจซักถามวิธีการวัดผล และเอกสาร แสดงวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาได้
7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและรับรองผลการประเมินผล การ
เรียนรู้ในรายวิชาแล้วประธานลงนามรับรองในใบส่งผลการเรียนฉบับจริง หรือเสนอให้อาจารย์ ทบทวนการประเมิน
การเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ในกรณีที่มีข้อสงสัย อาทิ มีผลการเรียนได้ระดับ A เกือบทั้งชั้นเรียน หรือ F เกือบทั้งชั้น
เรียน เป็นต้น ทั้งนี้อาจร้องขอให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงด้วยวาจา หรือเอกสาร อนึ่งหากผลการประเมินนั้นมีข้อติดขัด
ประธานหลักสูตรอาจตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ได้ตามแต่กรณีที่เห็นสมควร
8. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการทวนสอบ
9. หลักสูตรทบทวนกระบวนการวางแผนและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและนา ผล
จากการตรวจสอบไปปรับปรุง
10. กาหนดแนวทางสาคัญที่ได้จากการทบทวนกระบวนการข้างต้นแล้วกาหนดเป็นรูปแบบเพื่อใช้ในปี
ต่อไป
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5.3-2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ: รายวิชาที่เปิดสอนทั้ง 34 รายวิชาได้ ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนผ่านการมาประเมินทุกรายวิชา
 ระบบกลไก/กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฎใน Curriculum
Mapping ตามกรอบ TQF รวม 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ โดยคณะกรรมการร่วมกันวิพากษ์และตรวจสอบวิธีการประเมิน
และเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้
วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
4. จัดทาเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดทาเครื่องมือประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping ใน มคอ. 2 การประเมินตามสภาพจริงซึ่ง
มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่ มอบหมาย การสอบปากเปล่า
การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การจัดทักษะการปฏิบัติงาน
5. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา
6. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา คณะกรรมการและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา นาเอาข้อวิพากษ์การประเมินกระบวนการไปทาการ
ปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า
1. รายวิชาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาผลการให้คะแนนเป็นแบบมี
เกรด เพื่อวัดองค์ความรู้ของนักศึกษาตาม สภาพจริงและตรวจสอบผลการเรียนที่มีความผิดปกติ ซึ่งพบว่า
2. หลักสูตร มีกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยผู้สอน ยังมีกระบวนการทวนสอบผล
สัมฤทธิโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเองว่าได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามที่กาหนดใน มคอ.2 และ
มคอ.3 มากน้อยเพีย งใด ซึ่งจากผลการทวนสอผลสั มฤทธิ์นี้ทาให้ ทราบเป็นรายประเด็น ซึ่งทาให้ การ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกมีความครอบคลุมมากขึ้น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาทาการทวนสอบ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา จานวน 9 รายวิชา จาก 34 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 ของรายวิชาทั้งหมด ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum
Mapping (รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561)
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
สิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2561 หลักสูตรมีการประชุมติดตามผลการประเมินผู้เรียนเพื่อ ตรวจสอบผลการ
ประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรจะต้องมี การปรับปรุงระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมิน ผลการเรี ย นรู้ของนั กศึกษาก่อนที่ จะส่ งผลการศึกษาไปยังฝ่ ายวิช าการ ในภาค
การศึกษาที่ 2/2561 ให้หลักสูตรมีการจัดประชุมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพื่อตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ในรายวิชาที่ นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติไม่มีการกระจายของผลการเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่อาจารย์ผู้สอนจะส่งเกรดให้กับฝ่ายวิชาการคณะต่อไป ในรายวิชาที่
นักศึกษามีผ ลการเรีย นรู้ ผิดปกติ พบว่า สาเหตุเกิดจากนักศึกษาไม่มีพื้นฐานทางด้านการคานวณ หรือ
นักศึกษาบางคนไม่ชอบวิชาที่มีการคานวณ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงแจ้งอาจารย์ ผู้สอนให้มีการ
สอนทบทวนการคานวณให้กับนักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียนในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้ทบทวนระบบและกลไกพบว่ายัง ขาดระบบและกลไกในการแก้ไขเกรด I และขาดความเชื่อมโยงในการ
ตรวจสอบ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ของนักศึกษา จึงวางแผนการพัฒนากลไกการดาเนินงานในภาค
การศึกษาที่ 2
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
ผลของการปรับปรุงกระบวนการ มติที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ให้มีการปรับปรุงการเขียน
มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 1 แผนการสอนและการประเมินผล ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 หมวด 4 การพัฒนาผล
การ เรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านกาหนดแผนการสอนและการประเมินผลให้
สอดคล้องกับการพัฒนา ผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากขึ้น
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
5.2-3 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เป้าหมายเชิงปริมาณ: มคอ. 5 / มคอ.6 จ านวน 34 รายวิชา
มคอ.7 จานวน 1 เล่ม จัดทาหลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน ระยะเวลา 60 วัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: มี มคอ.5 และ มคอ.6 สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.4 และส่งภายในระยะเวลาที่กาหนด
อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.5 ทุกรายวิชาที่สอน
มคอ.7 มีความถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์และรายงานตรง ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
 ระบบกลไก/กระบวนการ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) มีระบบ
กลไก ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
หลักสูตร
2. ดาเนินการตามแผนโดยกากับติดตามให้ทุกภาควิชามีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5)
และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาและจัดทา
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 มคอ.6
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
6. ประเมินผลกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร
7. นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร
8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินหลักสูตร ประเมินผลกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการ
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
มีการดาเนิน การตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดให้ผู้สอนจัดทา มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 และจัดส่งหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน
และการจัดทา มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ มคอ.3 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ดาเนินการประเมินผู้เรียน
ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทุกรายวิชา และได้ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของทุกรายวิชาก่อนประกาศผลการเรียน
ของนักศึกษา รวมทั้งหลักสูตรมีการประชุมและทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรด้วย มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7

ได้ท าการติ ดตามให้ จั ดท า มคอ.5 และ มคอ. 6 ในการประชุม อาจารย์ประจ าหลั กสู ตรให้ อ าจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.5 จานวน 32 รายวิชา และ มคอ. 6 จานวน 2 รายวิชา มาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์
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ารางที่ 4.3 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)

ข้อ
1)

2)

3)

4)

5)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ร้ อ ยละ 80 ของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ตร มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน
/
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร*
ผลการดาเนินงาน
การประชุมอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรตลอดภาคการศึกษา จานวน 7 ครั้ง และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100
หลักฐาน: รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 7
มีร ายละเอีย ดของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดั บ
/
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต (รป.บ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ) (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558
หลักฐาน: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ตามแบบ มคอ.3
/
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกวิชา*
ผลการดาเนินงาน
มีรายละเอียดของรายวิชาฯ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 จานวน 34 วิชา โดย
แยกเป็นรายวิชา มคอ. 3 จานวน 32 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 32 รายวิชา และ มคอ.6 จานวน 2
รายวิชา แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน รวมทั้งหมด 34
รายวิชา
หลักฐาน: มคอ. 5 และ มคอ. 6
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด ปี
/
การศึกษา*
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้ว เสร็จ
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ข้อ

6)

7)

8)

9)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
หลักฐาน: มคอ. 7
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3.
/
และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการวางแผนรายวิชาฯ ที่จะทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2561 กาหนดรายวิชาที่ใช้ในการทวนผลสัมฤทธิ์ จานวน 9
รายวิชาฯ จากรายวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 จานวน 34 รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 26.47 มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการดาเนินการทวนสอบและสรุปผลการทวนสอบ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจาคณะ และอาจารย์ผู้
ประสานรายวิชาฯ เพื่อนาไปดาเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป
หลักฐาน: รายงานการทวนสอบ
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผลการ
/
เรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ7. ปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน โดยการกาหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุกประเด็น ใน
รายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ที่ชัดเจน
หลักฐาน: มคอ. 7, มคอ.2
อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
/
ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชารัฐประศาสตร์มีแนวทางการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอนสาหรับอาจารย์ใหม่ แต่ในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชารัฐประศาสตร์ไม่มีอาจารย์ใหม่
หลักฐาน อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
/
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1
ครั้งต่อปี
หลักฐาน - สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร,รายงานการพัฒนาตนเอง

10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสายสนับโดยคณะศิล ป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักฐาน -

/
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
ข้อ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
/
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณภาพของหลักสูตร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.55
หลักฐาน: รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
/
5
ผลการดาเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุ ด
ค่าเฉลี่ย 4.84
หลักฐาน : รายงานผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์
(ระดับอุดมศึกษา)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
11
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านรวม
11
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
100
หมายเหตุ : นาข้อมูลมาจาก มคอ. 5 แต่ละรายวิชา
* ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
- ไม่มี –
รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
- ไม่มี –
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
- ไม่มี –
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ภาค
โดยนักศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
แผนการปรับปรุง
การศึกษา
มี
ไม่มี
30003100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1/2561

30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
1/2561

สื่อสาร
30005103 การใช้เทคโนโลเทคโนโลยี
30005101วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจาวัน
30004101 อาเซียนศึกษา

30102312 กฎหมายปกครอง
30102301 หลักรัฐศาสตร์
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
30102313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
30102203 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ
30102311 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
30102432 พฤติกรรมองค์การ
30102501 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประ
ศาสตร์
30102418 การประเมินผลโครงการ
30102430 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์
30102307 การวิเคราะห์โครงการและ
การบริหารโครงการ
30102439 การพัฒนาองค์การ
30102420 คอมพิวเตอร์สาหรับการ
บริหาร
30102409 การเมืองการปกครองไทย
30102425 คุณธรรมและจริยธรรม
สาหรับผู้บริหาร
30102402 สถิติสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
30111401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ

1/2561
1/2561




1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561








1/2561



1/2561
1/2561




1/2561
1/2561




1/2561



1/2561



1/2561
1/2561




1/2561
1/2561




1/2561



2/2561
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รหัส ชื่อวิชา
กฎหมาย
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30102316 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
30002104 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
30102417 การบริหารการปกครอง
ท้องถิ่นเปรียบเทียบ
30004105 คุณธรรมจริยธรรมและ
ภาวะผู้นา
30102409 การเมืองการปกครองไทย
30102309 การบริหารการพัฒนา
30102308 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์
30102307 การวิเคราะห์โครงการและ
การบริหารโครงการ
30102314 องค์การและการจัดการ
30102305 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน
30102206 การบริหารและการ
ปกครองท้องถิ่นไทย

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี

2/2561
2/2561
2/2561
2/2561






2/2561



2/2561
2/2561
2/2561





2/2561



2/2561



2/2561
2/2561




2/2561



แผนการปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ปีการศึกษา 2561 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด 34 วิชา มีผลการประเมินภาพรวม ดังนี้
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
- ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ใ นระดับดีมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.65
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.61
ในปีการศึกษา 2561 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรี ยนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอน จานวน 9 รายวิชา จาก 34 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.47
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ตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม - จากการสั งเกตพฤติ กรรมของผู้ เรี ยนทั้ งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบว่า ยังมีประเด็นที่
ต้องพัฒนาในเรื่ องของความซื่อสั ตย์และความมี
วินัย การตรงต่อเวลา
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

- ให้ อาจารย์ ผู้ ที่ เข้ าปฐมนิ เทศทั้ งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์นิเทศได้เน้นย้าถึงความ
ซื่อสัตย์และความมีวินัยในการเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงาน
- การจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ไ ม่ - วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เนื้ อ หาการ
สอดคล้องกับจานวนชั่วโมง
เรียนรู้ที่จาเป็น ให้สอดคล้องกับเวลาที่
ถูกกาหนดด้วยหน่วยกิต
- การจัดการเรียนการสอนในวิชาเน้นการบรรยาย - ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างเต็มที่
Learning เพิ่มมากขึ้น

ด้านทักษะความสัมพันธ์ - นักศึกษามีการรวมกลุ่มในการเรียน และ - กระตุ้นและส่งเสริมการทางานเป็นทีม การ
ระหว่างบุคคลและความ การทากิจกรรม แต่เป็นลักษณะกลุ่ มเพื่อน มี ความเอื้ ออาทรต่ อกั น การช่ ว ยเหลื อ
รับผิดชอบ
และให้คาแนะนา
สนิท
ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-นักศึกษาไม่ทราบฐานข้อมูล ในการสื บค้น
งานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ และ
ไม่ทราบถึงวิธีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของฐานข้อมูลนั้น

- เพิ่มเนื้อหาในการสืบค้นของฐานข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และการพิจารณาความ
น่าเชื่อถือของฐานข้อมูล โดยการสอดแทรก
ในรายวิชาที่มีการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมและบรรจุรายการฐานข้อมูล
การสืบค้น ใน มคอ. 3 และ มคอ. 4

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

-
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 5.1 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
-ขาดบุคลากรด้านงาน
เอกสาร
- ยังมีอาจารย์บางส่วนขาด
ความเข้าใจในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การบริหารจัดการงานธุรการของ
สาขาวิชาล่าช้า
- ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรใช้
เวลาในการวิพากษ์รายงานมคอ.
3-6 มากขึ้น

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
- จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมาแบ่งเบา
ภาระงาน
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
- จัดประชุมร่วมกันก่อนเปิดเรียนทุกภาค
การศึกษา

ตารางที่ 5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ 6)
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน

6.1-1ระบบการดาเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ: จานวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: จานวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
 ระบบกลไก/กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา
3. รายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
4. จัดทาแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
5. ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้
6. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
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7. ประเมินกระบวนการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ
บริการ)
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน (แสดงขั้นตอน
การทางาน)
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร มีระบบการดาเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการผลการสารวจความต้องการต่อสิ่งสนั บสนุน
การเรียนรู้มาดาเนินเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน รู้ดังนี้
1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 60 ที่นั่ง
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้70 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
5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 40 ที่นั่ง
6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 30 ที่นั่ง
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร สามารถนั่งได้ 500 ที่นั่ง
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร สามารถนั่งเรียนได้
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และซุ้มสาหรับการนั่งทางานของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
11. การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากการสั ม ภาษณ์ ของคณะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึ กษาภายในปีการศึกษา 2560 และ กา
สอบถามนักศึกษาถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรหาให้ยังไม่
เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และตาราเรียนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้นาเข้าที่ประชุมเพื่ อพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดยเสนอความต้องการไปยังคณะ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนในปีงบประมาณ 2561
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ โดยเก็บข้อมู ล
จากอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา เพื่อนาผลการประเมินที่ได้มา ปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความ ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา
2561 มีผลการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่ อการบริหารหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ อาจารย์อยู่ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.66 สูงกว่าปี 2560 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ
จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 และ การสอบถาม
นักศึกษาถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรหาให้ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และตาราเรียนทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้นาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและตรงกับ
ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดยเสนอความต้องการไปยังคณะ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนใน
ปีงบประมาณ 2561
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจาก
อาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา เพื่อนาผลการประเมินที่ได้มา ปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความ ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา
2561 มีผลการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ อาจารย์อยู่ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.66 สูงกว่าปี 2560 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.59
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.61 สูงกว่าปี 2560 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.65
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ชุด คณะได้จัดสรร
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และสาขามีการจัดหาตาราทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้บริการแก่นักศึกษาเพิ่ม
หลังจากหลักสูตรได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษา ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้น
เตอร์ และตาราทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทาให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่าง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทาโครงการประกวดนวั ตกรรมประชาธิปไตยจากรัฐสภาพ ที่นักศึกษาใช้
เครื่ องคอมพิวเตอร์ ในการศึกษาค้น คว้าหาข้อมูล หรือพิมพ์เอกสาร รวมรวมถึงเตรียมการนาเสนอที่ทันสมัยจน
สามารถทาให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ใน
ผลงาน CLUB Model ได้เงินรางวัลจานวน 50,000 บาท และยังได้รางวัล The best NPU ที่ทาโครงการบริการ
วิชาการเข้าแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศ ได้รางวัล 30,000 บาท เนื่องมาจากสิ่งสนับสนุนที่ทันสมัยจากทางสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์จัดให้
หลังสิ้นสุด ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ โดย
เก็บข้อมูลจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และนักศึกษา เพื่อนาผลการประเมินที่ได้มา ปรับปรุงกระบวนการใน
การจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
ต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีผลการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์อยู่ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.66 ที่คะแนนเฉลี่ย 4.59 สูงกว่าปี 2559 ที่ได้ 4.55
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.65 สูงกว่าปี 2559 ที่ได้ 4.6
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6.1-2 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร มีระบบการดาเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการผลการสารวจความต้องการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาดาเนินเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน
รู้ดังนี้
1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 60 ที่นั่ง
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้70 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
5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 40 ที่นั่ง
6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 30 ที่นั่ง
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร สามารถนั่งได้ 500 ที่นั่ง
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร สามารถนั่งเรียนได้
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และซุ้มสาหรับการนั่งทางานของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
11. การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
-

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
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ
กิจ กรรมเตรี ยมความพร้ อมนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โครงการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชีพ รั ฐ
ประศาสนศาสตร์
เทคนิคการประเมินผลโครงการ
โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ
3-5 สิงหาคม 2561
ตลอดปีการศึกษา
2561
มกราคมพฤษภาคม 2562
ธันวาคม 2561

เดือนเมษายน –
เดือนมิถุนายน
2561
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ 22-24 มีนาคม
การเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ 2562
ที่ 21
โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์
เดือนมิถุนายน
2562
โครงการเตรี ย มความพร้ อ มบั ณ ฑิ ต เดือนสิงหาคม
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ
ดาเนินการเรียบร้อย
ดาเนินการเรียบร้อย
ดาเนินการเรียบร้อย
ดาเนินการเรียบร้อย
ดาเนินการเรียบร้อย

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ดาเนินการเรียบร้อย

อาจารย์ประจา
หลักสูตร
อาจารย์ประจา
หลักสูตร

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
อยู่ระหว่างการดาเนินการ

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
- ควรปรับรายวิชาให้ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมของสังคม
โลก เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ข้ อ เสนอในการเปลี่ ย นแปลงรายวิ ช า (การเปลี่ ย นแปลง เพิ่ ม หรื อ ลดเนื้ อ หาในรายวิ ช าการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
- เพิ่มเนื้อหารายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้นักศึกษาจัดทา
โครงร่างวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
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ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ ๓.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร

ตัวบ่งชี้คุณภาพ
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้

คะแนน
การ
 บรรลุ
ประเมิน  ไม่บรรลุ
ตนเอง
4.84
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.33
4.00
3.00
3.00
3.00
5.00
4.00

เกณฑ์การ
ประเมิน

หลักสูตรได้มาตรฐาน

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
3.63

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ดี
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ตารางที่ ๓.๒ การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ ๒ – ๖

องค์ประ คะแนน จานวน
กอบที่
ผ่าน ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

2
3
3
4
1
13

I

3.00
3.11
3.00
3.05
ระดับดี

P

3.67
3.00
3.50
ระดับดี

O

4.92
4.89
ระดับ
ดีมาก

คะแนน
เฉลี่ย
4.92
3.00
3.11
3.33
3.00
3.81

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

หลักสูตรได้/ไม่ได้มาตรฐาน
ดีมาก
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
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