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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินงานจริง 

 1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจ าหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
 2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3.  มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561 
 
ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

1. ต้องส ารวจบัณฑิตที่จบออกไปว่าตรงกับ
สายงานที่เรียนหรือเปล่า และควรเพิ่ม
ต าแหน่งงานเข้าไปในแบบส ารวจด้วย 

1.สาขาวิชาประสานงานทะเบียนและประมวลผลในการปรับปรุง
แบบประเมินบัณฑิตโดยให้ระบุต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ 

1. ควรท าแผนบริหารอาจารย์ในหลักสูตร 
2. ควรท าแผนบริหารความเสี่ยงอาจารย์ใน
หลักสูตร   
3. พัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.สาขาวิชาจัดท าแผนบริหารอาจารย์ในหลักสูตร 
2.สาขาวิชาจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงอาจารย์ในหลักสูตร 
3.สาขาได้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

1. ผลที่เกิดกับอาจารย์ ควรมีข้อค าถามความ
พึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

1. สาขาวิชาปรับปรุงแบบส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการ
บริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ิมในตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

1. ควรแก้ไขการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้เป็นไป
ตามระบบและกลไก PDCA 

1.สาขาวิชาเข้าร่วมอบรมการเขียนรายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) จัดโดยกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยนครพนม และปรับปรุงการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ให้เป็นไปตามระบบและกลไก 
PDCA 

1. ควรเขียนการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการหรืองานวิจัยให้ชัดเจน 

1.สาขาวิชาปรับปรุงกระบวนการเขียนการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการหรืองานวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ส่วนที่ 1 
 

บทสรุปการบริหารหลักสตูร 
 

รัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2561 เพ่ือให้
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน และมีนักศึกษาจ านวน 314 คน 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
 ในปีการศึกษา 2561 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย  3.63
คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับ...ดี....เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..4.74....คะแนน อยู่ใน

ระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..3.00....คะแนน อยู่

ในระดับคุณภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.11 คะแนน อยู่ใน

ระดับคุณภาพด ี
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จ านวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพด ี
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4 

คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  
องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1  ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2  4.74 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3  3.00 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.63 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 2 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25520261104653 
ตารางท่ี 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2561 
ผลงานทางวิชาการ 

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี 
(2557 – 2561) 

1. นายส าราญ   วิเศษ 1. นายส าราญ   วิเศษ 5 เรื่อง 
2. นางกชกร เดชะค าภู 2. นางกชกร เดชะค าภู   6 เรื่อง 
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 5 เรื่อง 
4. นายอาทิตย์  ผดุงเดช 4. นายอาทิตย์  ผดุงเดช 3 เรื่อง 
5. นายกาญจน  ศาลปรีชา 5. นายกาญจน  ศาลปรีชา 1 เรื่อง 
 
ตารางท่ี 1.2  อาจารย์ผู้สอน 

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า (มาจากภายในสถาบัน) 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

1. นายส าราญ   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 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ าจ านวน 14 คน 
 อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาตรงสาขา จ านวน 10 คน และในสาขาที่สัมพันธ์ จ านวน 4 คน 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 - การเรียนการสอนภาคทฤษฎี  ใช้สถานที่ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 - การเรียนการสอนภาคปฏิบัติใช้สถานที่ ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ 
ตารางท่ี 1.2  การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1)  

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน 
2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน 
3 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผ่าน 
4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน ผ่าน 
10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน 

รวม 5 ข้อ 

หมวดที ่2  อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4) 
 
ตารางที่ 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1-1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง  5  คน  มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ โดยเริ่มต้นจากข้ันตอนการเสนอความต้องการอาจารย์ผ่าน
กลไกการบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีการด าเนินการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังผ่าน
ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุมและขอความเห็นชอ บจาก
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือด าเนินการเปิดรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ ท าการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
3. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
4. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
5. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
7. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. ปฐมนิเทศและมอบหมายหน้าที่ 
9. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า  
การวางแผน (Plan) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ด าเนิน
ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนครพนม ในการพิจารณาคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

2. หลักสูตรพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ในข้อ 1. หลักสูตรมีมติให้เสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. หลักสูตรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ และมอบหมายบทบาทหน้าที่  
4. หลักสูตรประเมินกระบวนการในข้อ 1-3 โดยประเมินจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. หลักสูตรด าเนินการปรับกระบวนการในข้อ 1-4  
 
การด าเนินงานตามระบบและกลไก 
จากระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2561 ได้มีการ

ด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า  
1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ด าเนินการทบทวนเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการ

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยในหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) หลักสูตร
ไม่มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาออก ลาพักเพ่ือศึกษาต่อ หรือเกษียณอายุ ท าให้หลักสูตรมีอัตรา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ครบตามที่เกณฑ์มาตราฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คือ 5 คน ส่งผลให้ในปี
การศึกษานี้หลักสูตรไม่มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใหม่เพ่ิมเติมจากจ านวนเดิมที่มีอยู่  ดังนั้นในปี
การศึกษา 2561 หลักสูตรจึงมุ่งเน้นด าเนินการตามระบบบริหารอาจารย์และระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เป็น
หลัก 

2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ด าเนินประชุมเพ่ือการทบทวนเกี่ยวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรส าหรับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) โดยใช้หลักเกณฑ์อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีพ.ศ. 2558  
ในปีการศึกษา 2560 และมีการรับและแต่ งอาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลักสู ตร ใหม่  จ านวน 1 คน คือ                         
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
นายอาทิตย์ ผดุงเดช 

3. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีมติให้เสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยให้ด าเนินการดังนี้  

3.1 ประธานหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือด าเนินการเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เพ่ือท าการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยสาขาวิชามีมติเห็นชอบตามที่
ประธานหลักสูตรเสนอ  

3.2 หัวหน้าสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
4. หลักสูตรได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยหลักสูตรได้ปฐมนิเทศผ่านกลไก

การนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย และในการประชุมซึ่งได้มีการ
ชี้แจงหลักการบริหารหลักสูตร และรายละเอียดหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามค าสั่งแต่งตั้งของ
มหาวิทยาลัย 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
การทบทวนระบบและกลไกปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรไม่มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่ หลักสูตร

จึงท าการทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพบว่ามีความล่าช้า  

 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

ประธานหลักสูตรได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พบว่ามีความล่าช้า ดังนั้น สาขาวิชาจึงได้มีการก าหนดการปรับปรุงกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร โดยหากมีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ให้กรรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 4 เดือนก่อน หากจะมีการลาศึกษาต่อลาออกจากราชการ และเกษียณอายุราชการเพ่ือจะได้ด าเนินการ
รับและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ต่อไป 

4.1-2 การบริหารอาจารย์  

เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม  
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสมมีความสุขในการในปฏิบัติงาน แรงจูงใจ

เหมาะสม 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยเริ่มจากการแต่งคณะ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
กรรมบริหารหลักสูตร 

1. ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานที่

ก าหนด อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

4. มีการสรรหาสู่ระบบการธ ารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5. วิเคราะห์ภาระงานก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ก าหนดเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา 
7. สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
8. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์ 
9. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน 
10.มีการรายงานผลการด าเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็น

รูปธรรม 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ พบว่า ในปี

การศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทั้ง 5 คน มีอัตราคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง 
และมีคุณวุฒิที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตรงและสัมพันธ์ ครบตามเกณฑ์ สกอ.โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 
ท่านก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอก (ไม่กระทบการปฏิบัติงาน) แต่อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกอย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่เป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้
ยังพบว่า 

1. สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์  
2. มอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์

มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม เพ่ือ
เป็นประโยชน์ต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการยกย่อง
อาจารย์ที่มีการผลิตงานทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณส าหรับการผลิตผลงานวิจัย ต ารา และผลงานวิชาการ 
ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการโดย
การจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 

2. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรด้านการบริหาร และพัฒนา
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2561 จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนน 4.61)  

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ    
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 โดยการประจ าอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุม

เพ่ือประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์ พบว่า กระบวนการดังกล่าว ท าให้ได้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอัตราคงอยู่ไม่
เปลี่ยนแปลง ได้รับการมอบหมายงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับ
มากที่สุด 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อทั้ง 3 คน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรก าลังศึกษาต่อจ านวน 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. ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งและผลการประเมินจากปีงบประมาณที่ผ่านมาก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา

อาจารย์ 
3. ก าหนดโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4. พิจารณาโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
5. ด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม และแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
6. มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
7. มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามผลการประเมิน 
8. มีการรายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
จากระบบและกลไกปีการศึกษา 2561 ได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไก พบว่า  
1. มีการทบทวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การศึกษาภายในที่เสนอแนะให้หลักสูตรมีการจัดท า มีแผนบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประกอบด้วย การ
สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการท าวิจัย ตีพิมพ์บทความ และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ซึ่งจากการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีมติให้ ก าหนดโครงการ กิจกรรม และแนวทางการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะฯ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ และแผนพัฒนาบุคลากรของ
คณะฯ 

2 ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยการส่งเสริมสนับ
ด้านความรู้ และงบประมาณแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ทั้ง 5 คน ได้รับการเสริมและพัฒนาดังนี้ 

2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับการเพิ่มพูนความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยได้เข้าร่วมโครงการการ
เขียนต าราเพ่ือขอต าแหน่งวิชาการ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต (อาจารย์ส าราญ วิเศษ 
อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา อาจารย์กชกร เดชะค าภู) และการอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพ เมื่อวันที่ 25 -29 มีนาคม 
2561 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล (อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ อาจารย์กชกร เดชะค าภู และอาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช)  
การผลิตผลงานทางวิชาการในวันที่ 20 – 25 เมษายน 2561  

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรมี

การรายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนผลการด าเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการเพ่ื อพูน
ความรู้ ตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้  แต่พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่สามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการ ได้ตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ จึงปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดย
มีมติให้ จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2561 ได้มีการน าผลการ

ทบทวนมาปรับปรุง และได้ผลดีขึ้น โดยหลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการ
ผลิตงานทางวิชาการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 3 คน ได้ยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์) โดยผ่านความเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

4.2-1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก 40.00 

4.2-2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 0.00 

4.2-3 จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 4.40 จ านวนอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 88 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 
2. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาตรี - 
3. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาโท 3 
4. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาเอก 2 
5. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี - 
6. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท - 
7. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก - 
8. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตรี - 
9. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท - 
10. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก - 
11. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
12. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท - 
13. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 

รวมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก 2 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 5 
จ านวนรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ - 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ - 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  -  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
4.2-3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ปีการศึกษา 2561  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  3 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  จ านวน  6  ผลงาน ดังนี้      

ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

นางกชกร เดชะค าภู 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต 
ประชาชนสองฝ่ังโขง มองผ่าน 
มิติการค้าชายแดน ความ 
กลมกลืนทางวัฒนธรรม และ 
นโยบายภาครัฐ 

วารสารการบริหารท้องถิ่น. 11(3) หน้า 
92-106 

0.80 

นางสาวจารุกัญญา อุดานนท์ 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธภิาพการ
ให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 
6(2) หน้า 79-95. (2561) 0.80 

นายส าราญ วิเศษ 
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ก้บคุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 6(2) หน้า 91-104 (2561) 0.60 

นายส าราญ วิเศษ 

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
ศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 

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

0.60 

นายส าราญ วิเศษ 
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ต าบลหนองญาติ อ.เมือง จังหวัด
นครพนม 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น 15(2) หน้า 441-
450 (2561) 

0.80 

นายส าราญ วิเศษ 

ความเป็นพลเมืองในระอบอบ
ประชาธิปไตยของนักศึกษาสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัสุรินทร์ 20(1) หน้า 
123-134 (2561) 

0.80 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3) 
 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

     อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 และปี
การศึกษา 2561  มีจ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษาทั้ง 5 คน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง คิดเป็น
ร้อยละ 100  

ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

 ปีการศึกษา 2561 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประเมินหลักสูตรในด้าน
ต่างๆโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนน 4.61)   

 ทั้งนี้หลักสูตรได้น าผลประเมินรายงานในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณาจัดท า
แผนปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือพิจารณาด าเนินการ และ
มีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบจากรายงานผล
การด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ในปีการศึกษาการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2559 

 ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

2561 4.61 
2560 4.55 
2559 4.52 
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หมวดที ่3  นักศึกษาและบัณฑิต  (องค์ประกอบที่ 2 และ 3) 

 
ตารางท่ี 3.1  ข้อมูลนักศึกษา  
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา ร้อยละ 
การคงอยู่ 

2556 2557 2558 2559 2560 2561  
2556 80 80 80 76 76 -  - 
2557 120  120 120 118 100 - - 
2558 120 - - 120 110 110 80 72.73 
2559 100 - - - 100 98 83 84.69 
2560 95 - - - - 91 78 85.71 
2561 36 - - - - - 36 78.92 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

- สัดส่วนของประชากรวัยเรียน 

- การลาออกอันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ 

- การเปลี่ยนแปลงสาขาที่เรียน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 

3.1-1 การรับนักศึกษา   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวนการรับนักศึกษา จ านวน 80 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติอ่ืนที่เป็นไปตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555 
- มีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร 
- มีทักษะในการสื่อสาร  
- ความสามารถพิเศษ เช่น กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในระบบการรับนักศึกษา  มีระบบ กลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 

1. ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย 
     1.1 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรก าหนดการรับนักศึกษา   
     1.2 สรุปรายงานการประชุม 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. ก าหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และ

เครื่องมือคัดเลือกวิธีการคัดเลือกและ การก ากับ ติดตาม 
     3.1 ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาชี้แจง ระบบ และมอบหมายหน้าที่        
     3.2 รับสมัครตามระบบการศึกษา 
4. ด าเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา 
     4.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 6 

รอบ คือ รอบที่ 1 รอบแฟ้มสะสมงาน  รอบที่ 2 รอบโควตา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รอบ Admission 
รอบท่ี 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.  รับรายงานตัวนักศึกษาตามก าหนดการและขั้นตอนที่ก าหนด 
       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
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
13. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา มีการรายงานผลการประเมิน

กระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
14. รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน)  
จากการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า  การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2561  มีการตั้งเป้าหมาย

รับนักศึกษา จ านวน 80 คน โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
(มคอ.2) โดยผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ด าเนินการเปิดรับสมัคร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจาก
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ มคอ. 2 เพ่ีอพิจารณาจ านวนการรับนักศึกษา เกณฑ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร ก าหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 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 ผู้ที่มาสอบจริงมีจ านวนน้อยกว่าจ านวนผู้สมัครในทุกรอบ 

และผู้ยืนยันสิทธิ์น้อยกว่าผู้ที่มาสอบ ขณะที่จ านวนผู้ที่มารายงานตัวเท่ากับผู้ยืนยันสิทธิ์ ยกเว้นในรอบรับตรงร่วมที่ผู้
ที่มารายงานตัวน้อยกว่าผู้ที่ยืนยันสิทธิ์  และจ านวนของรวมทั้งหมดยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 
2561 ที่ก าหนดไว้ 80 คนใน มคอ. 2   

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรมีการรายงานผลการด าเนินการรับนักศึกษา ในการประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พบว่า ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดไว้ อย่างไรก็ตามการรับนักศึกษาในรอบแรก รอบที่สอง และ
รอบที่สาม ยังมีนักศึกษารายงานตัวต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 80 คน ดังนั้นที่ประชุมจึงร่วมกันก าหนดแนว
ทางการรับศึกษาในรอบต่อไป โดยเห็นว่าจะต้องมีเพ่ิมการประชาสัมพันธ์และแนะน าหลักสูตรมากข้ึน 
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สาขาได้มีการปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษา โดยมอบหมายให้ อาจารย์กาญ ด าริสุ หัวหน้า

สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าแนะแนวร่วมกับฝ่ายแนะแนวระดับคณะ และ
ร่วมจัดกิจกรรม Open House กับโรงเรียนในจังหวัดเพ่ือเป็นการแนะน าสาขาวิชาให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้ง
การเชิญชวนให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้เป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้การรับนักศึกษา และเชิญให้เรียน
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ในส่วนของนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทางสาขาได้ด าเนินการติดต่อประสานงาน
โดยตรงเกี่ยวกับก าหนดการต่างๆ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินติดตามความก้าวหน้าในการรับนักศึกษา ในการประชุมอาจารย์

ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 2/2561 พบว่า จ านวนนักศึกษาที่รายงานตัวเพ่ือศึกษาต่อหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ไม่เป็นตามแผนที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่อง การแนะแนว
การศึกษาต่อและการรับ นักศึกษาใหม่ ทางหลักสูตรจะได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสมัครนักศึกษา
แบบรับตรง และแนะแนวการศึกษาต่อ โดยมีเป้าหมายคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับอ าเภอ ในพื้นที่ 
จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และ จังหวัดบึงกาฬ คาดว่าจ านวนนักศึกษาใหม่จนถึงวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 
2562 จะมีจ านวนเพิ่มข้ึนและจ านวนนักศึกษาครบตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด 

3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่พร้อมส าหรับการเรียนทางรัฐประศาสน
ศาสตร์    

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีระบบ กลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน      
2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
     2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
     2.2 สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษา 
     2.3 ท าแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้อง กับ มคอ.2 ปรับพ้ืน

ฐานความรู้ของนักศึกษา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
       3.1 น า เสนอร่ างแผนการด า เนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ าศึกษาต่อคณะ

กรรมการบริหาร  
       3.2 พิจารณาอนุมัติแผนงาน 
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4. การด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
       4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
       4.2 ประชุมวางแผนด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       4.3  ด าเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม  
5.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
5.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
5.3 ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
5.4 ปรับปรุงการด าเนินการเตรียมความพร้อม 

6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
6.1 ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
6.2 สรุปผลการด าเนินงาน 

7.  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
7.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อม  
7.2 สรุปผลการปรับปรุง 

8. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
8.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม   
8.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

9. จัดท ารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเซิงประจักษ์   
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ   
จากระบบและกลไกการเตรียมความพร้อม ปีการศึกษา 2561 ได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไก 

พบว่า นักศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะต้องผ่าน
การปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้น และคณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิด การเรียนการสอน โดยมี
การแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของคณะ แนะน าหลักสูตร ระบบการ ลงทะเบียนศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
เป็นต้น  นอกจากนี้หลักสูตรได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ระบุตาม มคอ. 2 โดยให้นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการเตรียมความ พร้อมทางด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 20  – 25 
กรกฎาคม 2561 เพ่ือเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา และทักษะ การใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย  

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการทบทวนระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรได้

มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา พบว่า กระบวนการดังกล่าว นักศึกษาทุกคนผ่าน
การปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัยนครพนมจัดขึ้น และคณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนเปิด การเรียนการสอน โดยมี
การแนะน าเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของคณะ แนะน าหลักสูตร ระบบการ ลงทะเบียนศึกษา ระบบอาจารย์ที่ ปรึกษา 
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รวมทั้งการปรับตัวการเรียนระดับอุดมศึกษา พบว่า นักศึกษามีความเกี่ยวกับการลงทะเบียนเห็นได้จากนักศึกษา
สามารถลงทะเบียนเรียนได้เอง นักศึกษาสามารถปรับตัวได้ซึ่ง โดยมีการพูดคุยกับเพ่ือนมากขึ้นทั้งในสาขาวเดียวกัน
และต่างสาขาเมื่อเปรียบเทียบกับวันแรกที่นักศึกษาเข้ามามหาวิทยาลัย นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการการเตรียมความ
พร้อมทางด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 แต่นักศึกษายังมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ
ต่ า ดังนั้น จึงมีมติก าหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาต่างประเทศทุกบ่ายวันพุธ เป็น
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ที่ด าเนินการโดยอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการน าผลการทบทวนมาปรับปรุง โดยหลักสูตร

หลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมนักศึกษา พบว่า นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน 36 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ ที่สาขาภาษาอังกฤษจัดในปีการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ที่เข้าร่วมโครงการการพัฒนาภาษาต่างประเทศ พบว่า จากการวัดผลก่อนการอบรมและหลังการอบรม พบว่า 
นักศึกษามีการทดสอบที่ดีข้ึน หลักสูตรพบว่ากิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษาใหม่ยังมีข้อบกพร่อง
ที่ต้องปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น เช่น เรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา 
เห็นว่าควรก าหนดระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้มากขึ้น เพ่ือจะได้จัดกิจกรรมให้ ครอบคลุม
ทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ทั้งนี้หลักสูตรจะน าผลการประเมินนี้ไปปรับใช้ในการจัด โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 ต่อไป  
 
ตัวบ่งชี้  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนได้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว   

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มี

ระบบและกลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
  1.1  สาชาวิชาประชุมเพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
  1.2  สาชาวิชาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อฝ่ายวิชาการให้ลงนาม 
2. ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก่นักศึกษา /

บทบาทหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้ง การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

       2.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
       2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยก าหนดบทบาทหน้าที่ชอบอาจารย์ที่ปรึกษาในค าสั่ง
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ให้ชัดเจน  
       2.3 แจ้งค าสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ 
3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่นักศึกษาทุกชั้น

ปี อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้ค าปรึกษา  
3.1 บันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 
       3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา        
3.3 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาและการแนะแนวแก่นักศึกษา 
4. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ของนักศึกษา /การ

จัดการความเสี่ยงด้าน นักศึกษา 
        4.1 อาจารย์ที่ปรึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์

ปัญหาที่พบจากการให้ค าปรึกษา  
        4.2 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
5. ก าหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
6. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาการให้ค าปรึกษา 
        6.1 จัดท าแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา   
        6.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการให้ค าปรึกษา 
        6.3 อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมเก็บเป็นข้อมูล 
7. ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความ

เสี่ยงด้านนักศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด 
        7.1 ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
        7.2 อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดชั่วโมงฝ่ายวิชาการแจ้งก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์

ที่ปรึกษาและนักศึกษา 
        7.3 ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                
9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ ค าปรึ กษา

วิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษา 
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ

จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน        
11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต

ของนักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรมีการจัดเตรียมความพร้อมเมื่อนักศึกษาต้องการค าปรึกษาหรือข้อมูลวิชาการ โดยมีการ



 

 

23 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือท าหน้าที่ดูแลทั้งด้านการเรียนการสอน ด้านกิจกรรมนักศึกษา 
ด้านทุนการศึกษา และด้านการใช้ชีวิตของนักศึกษา และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ค าปรึกหา
วิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกชั้นปี (ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา) และด าเนินการดังนี้ 

1. ก าหนดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ในตารางเรียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3  
2. ก าหนดวันและเวลาในการนัดพบอาจารย์ประจ าหลักสูตรในภาพรวมของสาขาวิชาฯ คือ ทุกวันพุธที่ 

2 ของเดือน ซึ่งเป็นกิจกรรม Home Room ที่นักศึกษาจะได้พบอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรทุกคนอย่างน้อย 5 ครั้งต่อ
ปีการศึกษา 

การด าเนินงานตามนโยบายการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา ในปี 
การศึกษา 2561 หลักสูตรตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักศึกษามาขอค าปรึกษาร้อยละ 100 ของนักศึกษา ทั้งหมดทุก ทุกชั้น
ปี เนื่องจากหลักสูตรมีนโยบายให้อาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงอาจารย์ผู้สอน ควรท าหน้าที่ชี้แนะแนวทาง ท า ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียน การท ากิจกรรม และพฤติกรรมการใช้ชีวิต เพ่ือลดปัญหาการลาออก
กลางคันของนักศึกษา ผลการด าเนินงานพบว่า นักศึกษาที่มาขอค าปรึกษา สามารถแบ่งสัดส่วนตามชั้นปีที่ศึกษา 
ดังนี้ 

ล าดับที่ ขั้นปีของนักศึกษา ร้อยละ 
1 ชั้นปีที่ 1 25 
2 ชั้นปีที่ 2 50 
3 ชั้นปีที่ 3 80 
4 ชั้นปีที่ 4 100 

 
โดยนักศึกษาจะมาปรึกษาทั้งด้านวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสาร และด้านแนะแนว ส่วนใหญ่นักศึกษา

ขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องการเรียนในภาคทฤษฎีในชั้นเรียน และการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม 
รวมทั้งปัญหาด้านอ่ืน  เช่น การลงทะเบียนเรียน การท ากิจกรรม ท าโครงการต่าง ๆ โดยนักศึกษาขึ้นปีที่จะเข้ามา
ปรึกษาด้านวิขาการทุกคนเนื่องจะต้องด าเนินการจัดสัมมนาในวิชาเรียน และจะต้องจัดท ารายงานการวิจัยเพ่ือส าเร็จ
การศึกษา 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรได้ประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่

นักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่ได้ด าเนินการในแนวทางดังกล่าวหลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2561 และการน าผลที่ได้
จากการส ารวจความพึงพอใจของและสอบถามนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือสะท้อนปัญหาการให้ค าปรึกษาใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 พบว่า กระบวนการให้ค าปรึกษาในระบบอาจารย์ที่ปรึกษานั้นไม่เพียงพอ และ
ไม่สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากปัญหาของนักศึกษามีหลากหลาย เช่น ปัญหาผลการเรียนต่ าและ
เสี่ยงต่อการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ปัญหาการปรับตัว ปัญหาการท างานร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงมีปัญหาตลอดทุก
ช่วงเวลา แต่อาจารย์ที่ปรึกษามีภาระงานการเรียนการสอน งานวิจัย ซึ่งท าให้ระยะเวลาให้ค าปรึกษามีอย่างจ ากัด 
รวมทั้งช่องทางให้ค าปรึกษาไม่สะดวกและรวดเร็ว 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
หลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  โดย

ด าเนินงานตามผลการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษา แนวทางในการดูแลนักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561  

ดังนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักปริญญาตรีระดับหลักสูตรมีการเพ่ิมช่องทางให้ค าปรึกษาแก่นิสิต
ผ่าน social network เช่น facebook, Line, e-mail โดยการตั้งกลุ่มในเฟสบุค ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเล่ม 
เพ่ือท าการปรับเพ่ิมเติมในขั้นตอนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของนักศึกษาเข้ามาในระบบการให้ค าปรึกษาและแนะแนว
การใช้ชีวิตระบบใหม่  ก าหนดให้อาจารย์ประจ าสาขาเข้าพบเข้าพบนักศึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของ รวมทั้งนัดพบ
นักศึกษาทุกชั้นปีที่มีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 ซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดว่าจะส่งผลการพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และสร้าง
แรงกระตุ้น และก าลังใจในการเรียน รวมทั้ง นักศึกษาที่ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน เพ่ือหาทางแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษา พบว่ามีการได้รับค าขอค าแนะน าเพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งคณาจารย์ได้สื่อสารให้กับนักศึกษา ได้อย่างทันเวลา 
และให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการกับฝ่ายกิจการนักศึกษาในการอบรมการเสริมสร้างสมรรถทางด้านร่างกาย จิตใจ 
โดยวิทยากรจากโรงพยาลนครพนมมาให้ความรู้  

เมื่อสิ้นสุดภาคการปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
ค าปรึกษาวิชาการและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร  พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.56 สูง
กว่าปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 3.95 

อย่างไรก็ตามส าหรับการทบทวนกระบวนการให้ค าปรึกษา พบว่า ตามที่ประธานหลักสูตรได้ก าชับให้
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนบันทึกข้อมูลการให้ค าปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีรายละเอียดชัดเจนทั้งวันที่ ข้อมูล
ของนักศึกษา ช่องทางการให้ค าปรึกษา เรื่องที่ให้ ค าปรึกษา ค าแนะน าตลอดจนการติดตามผลของการให้ค าปรึกษา 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาบางส่วนไม่ได้ บันทึกการให้ค าปรึกษาเป็นลักษณ์อักษรตามแบบฟอร์มที่มอบให้ มีเพียงการให้
ค าปรึกษาทางวาจาที่ ไม่ได้รวบรวมข้อมูลไว้ ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไม่มีข้อมูลรายละเอียดในส่วนดังกล่าว จึงแก้ไข
ปัญหาโดย การน าวาระดังกล่าวเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบครั้งที่ 6/2561 โดยขอความร่วมมือจากอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกท่านให้ความเอาใจใส่ เรื่องการบันทึกประเด็นการให้ค าปรึกษา เนื่องจากการให้ค าปรึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยลดการ ลาออกกลางคันของนักศึกษาได้ และให้อาจารย์ที่ปรึกษาทกุคนน าไปใช้ในปีการศึกษา 2562 ทุกคน 

 

3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้

ก าหนดคุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร โดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การ
ส ารวจต้องในการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ
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นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตาม  มคอ. 2  
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 

1. ส ารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 

21 ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน 
3. ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.1 การพัฒนาด้านองค์ความรู้ (แบบบรรยาย) 
3.2 การพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ/ฝึกทักษะ 
4. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
5. ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม 
6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ตามการประเมินให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2561 ตามโครงการและกิจกรรมที่หลักสูตร

ก าหนด เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2561 มีการส ารวจความต้อง
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ความต้องการพัฒนาศักยภาพที่ก าลังศึกษา ความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และก่อนส าเร็จการศึกษา พบว่า ความต้องการ การพัฒนา
ทักษะระหว่างเรียนและก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แก่เพ่ิมเติมกิจกรรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท าเอกสารและรายงานส าหรับนักศึกษา และการจัดท า
รายงานการวิจัย ส่วนทักษะที่นักศึกษาต้องการก่อนส าเร็จการศึกษา ได้ทักษะการพูดต่อสาธารณะชนการพัฒนา
บุคลิกภาพ (ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น) หลักสูตรจึงได้ด าเนินการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 วันศุกร์ที่ 22 – วัน

เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ อุทยานแห่งชาติภูพานนักศึกษาปีที่ 1-2 จ านวน 50 คน 
2. โครงการสิงห์พนมคืนถิ่น วันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีการด าเนินการตามระบบและกลไกโดยการ

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อติดตามและประเมินผล พบว่า นักศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม
โครงการ และกิจกรรมตามท่ีก าหนดไว้ แต่เนื่องจากการด าเนินโครงการมีระยะเวลาจ ากัด และจ านวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรมทักษะการปฏิบัติมีจ านวน 60  คนต่อครั้ง จึงท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่ า ที่ประชุมจึงเสนอให้ปรับปรุง
กระบวนการจากเดิม และมีมติให้น าปฏิบัติในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
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1. ก าหนดโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้
ปรับปรุง  มคอ. 3 ในรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 โดยให้
เพ่ิมเนื้อหาการฝึกทักษะการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ 

2. จัดท าโปรแกรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้น และก าหนดผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 30 คนต่อ
ครั้ง  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ในปีการศึกษา 2561 พบว่าสามารถน ามาใช้ด าเนินการได้อย่างดี ส่งผลให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21อย่างไรก็ตามควรจะมี การเพิ่มเติมขั้นตอนการส ารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
เพ่ือการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด และติดตามเกณฑ์การประเมินทั้งระดับ 
คณะและมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เนื่องจากมีการเพ่ิมตัวชีวัดด้านนักศึกษาเพ่ิมขึ้น เช่น การเป็นผู้กอบการ ทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย เพื่อจะได้น าไปพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ในปีการศึกษา 
2562 ต่อไป 

 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.3.1 อัตราการคงอยู่ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเขา้ 

(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
(2) จ านวนท่ีลาออกและคัดชื่อออก

รวมเม่ือสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
(3) 

2558 2559 2560 2561 
 

2555 145 116 - - -  

2556 85 - 52 - -  

2557 141 - - 123 -  

2558 120 - - - 81  

2559 100      

2560 95      

2561 36      

 
อัตราการคงอยู่  
- ปีการศึกษา 2559 มีนักศึกษารับเข้า 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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3.3.2 อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 

78.92 
อัตราการส าเร็จการศึกษา  
- ปีการศึกษา 2559 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 52  คน จากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 85 คน คิดเป็นร้อยละ 61.18 
- ปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 123 คน จากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 141 คน คิดเป็นร้อยละ 87.23 
- ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 81 คน จากจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมด 120 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

3.3-1 ความพึงพอใจ 
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 
 
 

ปีการศึกษา 2561 พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการ
จัดการข้อร้องเรียน อยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.50 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2560 ที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.43 และ
เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2558 ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งมีแนวโน้มที่เพ่ิมข้ึนทุกปี 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.47 จากผล
การประเมินแสดงให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรมี
แนวโน้มที่ดีข้ึน  

ส าหรับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน ภาพรวมอยู่ ในระดับดี                   
มีค่าเฉลี่ย 4.47 นักศึกษามีความพึงพอใจผู้เรียนที่หลักสูตรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เสนอข้อร้องเรียนมากที่สุดค่าเฉลี่ย 4.60   
ตารางสรุปคะแนนความพึงพอใจ 

 ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
2561 4.50 
2560 4.47 
2559 4.43 
2558 4.33  

ตารางท่ี 3.3  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)   
วันที่ส ารวจ.........................  

  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 123 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 98 79.67 
จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผูป้ระกอบอาชีพ
อิสระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

96 97.96 

จ านวนบัณฑิตทีป่ระกอบวิชาชพีอิสระ 2 2.04 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตที่อุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 
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หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5) 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2561 

 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
30003100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1/2561 10 5 6 7 5 - - 2 3 38 33 
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2561 41 7 1 - 2 1 1 - - 53 53 
30005103 การเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต 1/2561 15 17 5 3 - - - - - 40 40 
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

1/2561 
100 - - - - - - - - 100 100 

30004101 อาเซียนศึกษา 1/2561 8 8 8 8 9 1 1 - - 35 35 
30102312 กฎหมายปกครอง 1/2561 25 9 10 8 6 9 7 5 - 79 79 
30102301 หลักรัฐศาสตร์ 1/2561 2 2 14 8 7 - - 1 - - 35 
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 1/2561 4 11 5 4 7 2 - 1 - - 34 
30102313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1/2561 3 6 11 32 18 6 11 32 - 92 92 
30102203 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1/2561 9 1 5 5 10 1 2 2 - - 35 
30102311  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เบื้องต้น 

1/2561 
33 8 8 11 7 7 7 4 1 79 78 

30102432 พฤติกรรมองค์การ 1/2561 3 10 15 8 3 - - - - 39 39 
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ทางรัฐประศาสตร์ 

1/2561 
39 19 20 - - - - - - 78 78 

30102418 การประเมินผลโครงการ 1/2561 7 4 8 18 16 5 11 2 - 77 77 
30102430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1/2561 2 6 4 6 23 19 21 1 - 81 81 
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 1/2561 46 17 2 - - - - 4 - - 66 
30102307 การวิเคราะห์โครงการและการ
บริหารโครงการ 

1/2561 
11 10 14 11 6 - - - - - 51 

30102439 การพัฒนาองค์การ 1/2561 15 25 16 16 6 - - - - 78 78 
30102420  คอมพิวเตอร์ส าหรับการบริหาร 1/2561 47 22 7 3 - - - - - - 79 
30102409 การเมืองการปกครองไทย 1/2561 - 1 4 11 13 2 - - 1 - 35 
30102425  คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร 

1/2561 
14 8 17 19 4 8 - - - - 79 

30102402  สถิติส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

1/2561 
21 6 6 6 4 4 7 - - - 54 

 
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2561 13 11 16 22 - - - - 2 78 76 
30102316 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 2/2561 2 1 3 6 14 20 27 5 - - 78 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

30002104 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2/2561 3 11 19 14 8 5 7 3 - - 71 
30102417 การบริหารการปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ 

2/2561 
- - 4 22 40 6 - 3 - - 78 

30004105 คุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้น า 2/2561 - 5 8 9 11 - - - - - 33 
30102409 การเมืองการปกครองไทย 2/2561 7 6 12 7 1 - - - - - 33 
30102309 การบริหารการพัฒนา 2/2561 4 19 32 18 4 - - - 1 78 78 
30102308 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 2/2561 5 5 16 26 19 6 1 11 - 79 79 
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

2/2561 
53 17 5 - - - - 1 5 81 81 

30102305 นโยบายสาธารณะ 2/2561 7 8 11 15 17 15 13 - - 76 76 
30102314 องค์การและการจัดการ 2/2561 5 7 16 9 20 18 2 1 - 78 78 
30102206 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
ไทย 

2/2561 
3 2 11 17 - - - - - 33 33 
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ตารางท่ี 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1-1   การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: หลักสูตร รป.บ. มีจ านวน หนว่ยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ปรับสาระในรายวิชาให้
ทันสมัย จ านวน 47 วิชา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: หลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร/วิจัยการ

ใช้หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบ หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
       1.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร 
  1.2  ติดตามบัณฑิตเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี

ต่อหลักสูตร ข้อ 1.1-1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการร่างหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
       2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร  
  2.2  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์

ผู้สอน  
  2.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปิดสอนใน

หลักสูตร  
  2.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแก้ไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตาม

มติที่ประชุม  
  2.5  จัดท าร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
       3.1  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
       3.2  เสนอซ่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง 
       3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์ หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชา 
       5.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
       5.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอขั้นตอนต่อไป 
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาเพ่ือพิจารณา 
       6.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
       6.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอขั้นตอนต่อไป 
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
       7.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
       7.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอขั้นตอนต่อไป 
8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน 
       8.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
       8.2  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ 
9. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน า

ข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับแนวทางการน าเสนอหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 
10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการ

ประเมิน 
10.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 
       10.2.  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุง

สาระรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย  

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
จากระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ปีการศึกษา 2561 ได้

ด าเนินการตามระบบและกลไก พบว่า มีการด าเนินงานตามระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยน าหลักในมอค. 2 หมวด ความส าคัญหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึง
ปรัชญาการเมือง บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและความส าคัญของการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐทั้งในระดับ
ภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่น รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิ ชารัฐ
ประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างพหุวิทยาการ โดยการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้จากศาสตร์
หลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน และจัดการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงกัน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เห็นภาพรวม เห็น
ความสัมพันธ์ของเรื่องที่เรียนกับชีวิตจริงเพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการ
ประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
จากสาระส าคัญข้างต้นจึงน ามาสู่การก าหนดวัตถุประสงค์และปรัชญาของหลักสูตรที่ต้องการผลิต

บัณฑิตทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจ
ในศาสตร์วิชาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยการบูรณา
การองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น า และเป็นก าลังแรงงานที่มีศักยภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  

ทั้งนี้ ในการส าราวจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือหา
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ควรบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ 

1. บัณฑิตเป็นผู้ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม 
สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยมพ้ืนฐานและความรู้สึกของผู้อ่ืน และมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม หลั กคุณธรรม หลัก
ความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

2. บัณฑิตมีความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบัน
ที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3. บัณฑิตสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้
ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  

4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
สามารถปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับ
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสมกับพ้ืนฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการ
น าเสนอข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพ้ืนฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ และสามารถสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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5.1.2 การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: ทุกรายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ทุกรายวิชามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
       1.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
       1.2  ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร   
      1.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.1 - 1.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการด าเนินการของหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการร่าง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา 
      2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชา 
      2.2  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน 
      2.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือทบทวนค าอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตร 
3. น าเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
       3.1  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3.2  เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  
  3.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา 
       4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระของรายวิชา 
       4.2  จัดท าร่างหลักสูตร และ สมอ.08 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการน าหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้
ในการเรียนการสอน 
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
       6.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
      6.2  ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย        
      6.4  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผล กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย 
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดท าสรุปผล การปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ให้ทันสมัย 
8.  น าเสนอต่อคณะฯและเพ่ือให้คณะฯ น าเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป  
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 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้  พบว่า ใน
การจัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษามีการปรับปรุงและพัฒนาทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอน และ
เนื้อหารายวิชา ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ อภิปรายกันในที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และน าข้อเสนอแนะจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับ
หลักสูตร โดยน าข้อเสนอแนะตาม มคอ.5 และมคอ.7 ของปีการศึกษา 2560 และ รายละเอียดตาม มคอ. 1 
มาพิจารณาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้ 

           มีการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสาระให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์รัฐประศาสน
ศาสตร์ ใน มคอ. 3 คือ   

- วิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ มีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยโดย
เพ่ิมเนื้อหาและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

-วิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับปรุงเนื้อหาโดยให้นักศึกษาน าเสนองานวิจัยเป็นสอง
ช่วง คือ การน าเสนอเค้าโครงการวิจัย และรายงานการวิจัย  

- รายวิชาสัมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้ปรับปรุงและเพ่ิมเนื้อหา การกล่าวสุนทรพจน์รายบุคคลเพ่ือ
พัฒนาทักษะความกล้าแสดงออก โดยมีคณะกรรมการจากอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ในปีการศึกษา 2561 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการ
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. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 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. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม 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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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2-1 การก าหนดผู้สอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวน 34 รายวิชา อาจารย์ผู้สอนครบตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: -อาจารย์ทุกคนได้จัดท า มคอ.3 ตามระบบและกลไก 

- มีการปฐมนิเทศอาจารย์ก่อนเปิดการเรียนการสอน  
- อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญกับรายวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละ

รายวิชาด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอน หลักสูตรมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่ก าหนดไว้ โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดท าแผนการเรียนการสอนและวางระบบผู้สอนที่มีความรู้ ความ
ช านาญในเนื้อวิชาที่สอน รวมทั้งผู้สอนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ย วชาญใน
รายวิชาที่สอน โดยมีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 ดังนี้ 

1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรเพ่ือร่วมกันจัดแผนการเรียนการสอน โดยน า มคอ. 2 มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  

2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอน  โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการเรียนการสอนในแต่

ละรายวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และพิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความรู้และ
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน และผลงานวิชาการ 

2.3 หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา และก าหนดผู้สอน 
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์  

ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ และภาระงาน 
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท ามคอ. 3 มคอ. 4 โดยเนื้อหาต้องทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 30 
วัน  และเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

5. อาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้สอดคล้องกับ 
Curriculum mapping  ตาม มคอ. 2 และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจ าท าแผนการสอนรายบท 

6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีก าหนดใน มอค.3 มคอ. 4 
7. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนและทบทวนการจัดการเรียนการสอน 
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 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า มีการ
ด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณารายวิชาที่เปิดสอน
ตามแผนการศึกษา ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและผลการ ประเมินการเรียน
การสอนโดยนักศึกษารวมถึงประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ ทั้งนี้ผลการ ประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ย 3.51 ถึง 4.75 การจัดผู้สอนทั้ง การด าเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม 
มคอ.3 ซึ่งการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการ เรียนรู้มาจาก มคอ.2  

5.2-2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน            
การสอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ  มคอ 3 มคอ 4 ท่ีจะใช้ในการสอนปีการศึกษา 2561 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มคอ 3 และ มคอ 4 สามารถจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า สาขาโดยการ

ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือชี้แจงเกี่ยวกับการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 และ มอบหมาย
ผู้รับผิดชอบรายวิชา และก าหนดผู้สอนเพื่อให้ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยอาจารย์ผู้สอนทุกท่านต้องจัดท าให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาค การศึกษา โดยเนื้อหา
ต้องทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม หลักสูตรที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่ง
ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ 
การสื่อสารและความ ร่วมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
ความเป็น ผู้น าและรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งให้น าผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ของปีการศึกษา 
2560 มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดท า มคอ.3 ในปีการศึกษา 2561 โดยพัฒนาตามผลการ ประเมินตามที่ระบุ
ใน มคอ.5 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ตรวจสอบ รายละเอียดการ

จัดท า มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาใน ประเด็นการจัดการเรียนการ
สอนที่พัฒนานักศึกให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน Curriculum Mapping รวมทั้งการตรวจสอบ
การน าผลการประเมินตาม มคอ.5 มาปรับปรุง พัฒนาพบว่าบางรายวิชายังไม่ถูกต้องและขาดความสมบูรณ์
จึงแจ้งข้อมูลส่งให้อาจารย์ผู้สอน แก้ไขในภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการประจ า
หลักสูตรได้ตรวจสอบ รายละเอียดการจัดท า มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยให้ความส าคัญกับการ
พิจารณาใน ประเด็นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
Curriculum Mapping รวมทั้งการตรวจสอบการน าผลการประเมินตาม มคอ.5 มาปรับปรุง พัฒนาพบว่า
บางรายวิชายังไม่ถูกต้องและขาดความสมบูรณ์จึงแจ้งข้อมูลส่งให้อาจารย์ผู้สอนแก้ไข  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการก ากับติดตาม และตรวจสอบท าให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาที่เปิดสอนในกปีการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2561 มีการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 ได้ครบถ้วนตาม ก าหนดเวลา ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึง
ลดลง พบว่าอาจารย์ประหลักสูตรมีความเข้าใจใน การจัดท าแผนการเรียนรู้มคอ.3 และ มคอ.4 มากขึ้น 
โดยเฉพาะวิธีการการสอน และวิธีการ วัดผลและประเมินผลตามคุณลักษณะของบัณฑิต 5 ด้านตามกรอบ
มาตราฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 รวมทั้งวิธีการรายงานผลการด าเนินการ
ของ รายวิชา มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ มคอ.3 และสามารถส่งตามก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรจึงมีมติว่าระบบนี้ผ่านการประเมิน   

5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการบูรณาการการเรียนการสอนครบทุกกิจกรรม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนที่เรียนรายวิชาที่มีการบูรณาการได้รับองค์ความรู้ และสบการร์ตรงด้านการ
วิจัย ที่ การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการ

วิจัย/งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบการกา
กับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม  

1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. ผู้รับผิดชอบจัดท างานตามโครงการในรายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. ก ากับติดตามการด าเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการ
ทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนที่มีการการบูรณาการ กับการวิจัย การบริการวิชา และการท านุ
บ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง  
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 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้จัดการประชุมโดยมีวาระเพ่ือพิจารณา รายวิชาที่จะจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นการบูรณาการทั้ง 3 ด้านคือ การวิจัย การบริการวิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ารายวิชาที่สามารถบูรณาการได้ คือรายวิชาองค์การและการจัดการ ที่รับผิดชอบโดย
อาจารย์ กชกร เดชะค าภู บูรณาการกับงานวิจัยเรื่อง กระบวนการบริหารที่ส่งผลต่อการจัดบริการสาธาณะ
ด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งมีอาจารย์
กชกร เดชะค าภู เป็นผู้ด าเนินการวิจัย รายวิชาเมินผลโครงการ รับผิดชอบรายวิชาโดยอาจารย์กชการ เดชะ
ค าภู บูรณาการกับ บริการวิชาการเทคนิคการประเมินผลโครงการ รับผิดชอบโดยอาจารย์จารุกัญญา อุดา
นนท์ โดยมอบหมายตัวแทนนักศึกษาร่วมกิจกรรมลงพ้ืนที่บริการ วิชาการในโครงการนักศึกษาได้แบ่งหน้าที่
การเป็นทีมงาน ท าหน้าที่ประสานงาน ต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการ ดูแลการจัดงาน และได้เผชิญสถานการณ์
ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาใน สถานการณ์ดังกล่าว และวิชาคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ผ้าบริหาร รับผิดรายวิชา โดยอาจารย์ส าราญ วิเศษ บูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ร่วมกับงาน
กิจการนักศึกษา 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
การทบทวนระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 พบว่า มีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการการจัดการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชามีการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว้  

แต่อย่างไรก็ตาม การรายงานผลการด าเนินโครงการหลังจากด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด  มติที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรจึงมีมิติให้ทบทวนการรายงานผลการด าเนินงานการบูรณา
การฯ ซึ่งจากท่ีประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้ขยายเวลาการรายงานผลการบูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 เดือนเป็น 2 เดือน  และให้น าข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวเพ่ือต่อกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือปรับระบบ
และกลไกในปีการศึกษา 2562 ต่อไป   
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ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 

5.3-1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการประเมินกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน จ านวน 34 รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  นักศึกษาได้รับการประเมินผลการเรียนรตู้ามกรอบ มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ครบทั้ง 5 ด้าน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ

รายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฎใน Curriculum 
Mapping รวม 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้ าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
3. ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนด และรายงานผลการประเมินโดยจากการสอบภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ งานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 

4. คณะกรรมการประเมินผล กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 
5. รายงานผลการปรับปรุงผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย (มคอ. 2) และ

ให้อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้
อย่างเหมาะสมเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) โดยให้อาจารย์ผู้สอนก าหนด
กิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสาระ และผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา และผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการสอนเป็น
รายคาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน ทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัยส าหรับรายวิชา
ทฤษฏี และ อีกท้ังยังมีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพื่อดูทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการท างาน
กิจกรรมกลุ่มในกลุ่มรายวิชาปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ก าหนดไว้โดย
อาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบเก็บคะแนน การสอบ
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กลางภาค และวิธีต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ ทั้ง 5 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรมด้านความรู้ 
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และเมื่อจัดการเรียนการสอนไปในระยะหนึ่ง 
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดของคะแนนให้นักศึกษาทราบ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประเมิ นตนเอง 
และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบผล การเรียนร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงด าเนินการสรุปผลการเรียนทั้งหมดของรายวิชา เพ่ือแจ้งให้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นคู่ขนานกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา พร้อม
ทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินของรายวิชา (มคอ.5) ปีการศึกษา 2561 แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรเพ่ือ
ประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาทุกคนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือพิจารณาระบบและกลไกด าเนินงานและ เห็นว่าระบบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสามารถใช้งานได้ยังไม่ชัดเจนนัก จึงควรให้
มีการปรับระบบ ดังนี้  

1.อาจารย์ผู้สอนศึกษารายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) เนื่องจากมีนักศึกษาท่ีใช้หลักสูตร
ปรับปรุง 2556 และ หลักสูตรปรับปรุง 2561 เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการสอน และจัดท า มคอ. 3  

2. อาจารย์ผู้สอนสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามกรอบ TQF และน าเสนอต่อ คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมวิพากษ์ เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตาม กรอบ TQF  
4. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดเก็บคะแนน และตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 3  
5. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนนักศึกษา และรายงานผลการเรียนต่อคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร              
6. อาจารย์ผู้สอนน าเสนอผลการประเมิน (เกรด) ฉบับร่าง ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสม  โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจซักถามวิธีการวัดผล และเอกสาร แสดงวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาได้  

7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและรับรองผลการประเมินผล การ
เรียนรู้ในรายวิชาแล้วประธานลงนามรับรองในใบส่งผลการเรียนฉบับจริง  หรือเสนอให้อาจารย์ ทบทวนการประเมิน
การเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย อาทิ มีผลการเรียนได้ระดับ A เกอืบทั้งชั้นเรียน หรือ F เกือบทั้งชั้น
เรียน เป็นต้น ทั้งนี้อาจร้องขอให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงด้วยวาจา หรือเอกสาร  อนึ่งหากผลการประเมินนั้นมีข้อติดขัด
ประธานหลักสูตรอาจตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ได้ตามแต่กรณีท่ีเห็นสมควร  

8. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการทวนสอบ 
 9. หลักสูตรทบทวนกระบวนการวางแผนและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและน า ผล

จากการตรวจสอบไปปรับปรุง  
10. ก าหนดแนวทางส าคัญท่ีได้จากการทบทวนกระบวนการข้างต้นแล้วก าหนดเป็นรูปแบบเพื่อใช้ในปี 

ต่อไป   
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5.3-2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: รายวิชาที่เปิดสอนทั้ง 34 รายวิชาได้ ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนผ่านการมาประเมินทุกรายวิชา 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ

รายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน 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. จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือประเมินผลการ

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 ที่เกิดข้ึนในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ ปรับปรุงพัฒนาการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  น าเอาข้อวิพากษ์การประเมินกระบวนการไปท าการ
ปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2561 ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า  
1. รายวิชาที่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2561 ทุกรายวิชาผลการให้คะแนนเป็นแบบมี

เกรด เพื่อวัดองค์ความรู้ของนักศึกษาตาม สภาพจริงและตรวจสอบผลการเรียนที่มีความผิดปกติ ซึ่งพบว่า   
2. หลักสูตร มีกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยผู้สอน ยังมีกระบวนการทวนสอบผล

สัมฤทธิโดยนักศึกษาเป็นผู้ประเมินตนเองว่าได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามที่ก าหนดใน มคอ.2 และ 
มคอ.3 มากน้อยเพียงใด ซึ่งจากผลการทวนสอผลสัมฤทธิ์นี้ท าให้ทราบเป็นรายประเด็น ซึ่งท าให้ การ
ประเมินการเรียนรู้ของนักศึกมีความครอบคลุมมากขึ้น และได้แต่งตั้งคณะกรรมการมาท าการทวนสอบ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้รายวิชา จ านวน 9 รายวิชา จาก 34 รายวิชา คิดเป็น
ร้อยละ 26.47 ของรายวิชาทั้งหมด ทุกรายวิชามีความสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาใน Curriculum 
Mapping (รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561)    

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
สิ้นภาคการศึกษาท่ี 1/2561 หลักสูตรมีการประชุมติดตามผลการประเมินผู้เรียนเพื่อ ตรวจสอบผลการ

ประเมินการเรียนของแต่ละรายวิชา ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรจะต้องมี การปรับปรุงระบบและกลไกการ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาก่อนที่จะส่งผลการศึกษาไปยังฝ่ายวิชาการ ในภาค
การศึกษาที่ 2/2561 ให้หลักสูตรมีการจัดประชุมเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา เพ่ือตรวจสอบการประเมินผล
การเรียนรู้ในรายวิชาที่ นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติไม่มีการกระจายของผลการเรียนรู้เพ่ือวิเคราะห์หา
สาเหตุและแนวทางปรับปรุงแก้ไข ก่อนที่อาจารย์ผู้สอนจะส่งเกรดให้กับฝ่ายวิชาการคณะต่อไป ในรายวิชาที่
นักศึกษามีผลการเรียนรู้ผิดปกติ พบว่า สาเหตุเกิดจากนักศึกษาไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการค านวณ หรือ 
นักศึกษาบางคนไม่ชอบวิชาที่มีการค านวณ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงแจ้งอาจารย์ ผู้สอนให้มีการ
สอนทบทวนการค านวณให้กับนักศึกษาทั้งก่อนและหลังเรียนในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้ทบทวนระบบและกลไกพบว่ายัง ขาดระบบและกลไกในการแก้ไขเกรด I และขาดความเชื่อมโยงในการ
ตรวจสอบ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จึงวางแผนการพัฒนากลไกการด าเนินงานในภาค
การศึกษาที่ 2 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
ผลของการปรับปรุงกระบวนการ มติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้มีการปรับปรุงการเขียน 

มคอ.3 หมวด 5 ข้อ 1 แผนการสอนและการประเมินผล ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 หมวด 4 การพัฒนาผล
การ เรียนรู้ของนักศึกษา โดยให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านก าหนดแผนการสอนและการประเมินผลให้ 
สอดคล้องกับการพัฒนา ผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
5.2-3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   
เป้าหมายเชิงปริมาณ:  มคอ. 5 / มคอ.6 จ านวน 34 รายวิชา  

มคอ.7 จ านวน 1 เล่ม จัดท าหลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน ระยะเวลา 60 วัน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: มี มคอ.5 และ มคอ.6 สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ.4 และส่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5 ทุกรายวิชาที่สอน 

มคอ.7 มีความถูกต้อง ชัดเจน สมบูรณ์และรายงานตรง ตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5  และ มคอ.7) มีระบบ 

กลไก ดังนี้  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน

หลักสูตร 
2. ด าเนินการตามแผนโดยก ากับติดตามให้ทุกภาควิชามีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 

(มคอ.5) และรายงานผลการด าเนินการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน) 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาและจัดท า 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 มคอ.6 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

6. ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตร 

7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร 

8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินหลักสูตร ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการ 
ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

มีการด าเนินการตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 และ/หรือ มคอ.6 และจัดส่งหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน 
และการจัดท า มคอ.5 ท่ีสอดคล้องกับ มคอ.3 หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินผู้เรียน
ตามกรอบคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติทุกรายวิชา และได้ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนของทุกรายวิชาก่อนประกาศผลการเรียน
ของนักศึกษา รวมทั้งหลักสูตรมีการประชุมและท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรด้วย มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 

 ได้ท าการติดตามให้จัดท า มคอ.5 และ มคอ. 6 ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 จ านวน 32 รายวิชา และ มคอ. 6 จ านวน 2 รายวิชา มาเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์
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ารางที่ 4.3  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4)    
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

1) ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร* 
ผลการด าเนินงาน  

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

/  

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

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์) (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 
หลักฐาน:  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 

/  

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

มีรายละเอียดของรายวิชาฯ ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 จ านวน 34 วิชา โดย
แยกเป็นรายวิชา มคอ. 3 จ านวน 32 วิชา และ มคอ.4 จ านวน 2 วิชา ก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษา 
หลักฐาน: มอค. 3 และ มคอ. 4 

/  

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

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาฯ และรายงานการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 จ านวน 32 รายวิชา และ มคอ.6 จ านวน 2 
รายวิชา แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน รวมทั้งหมด 34 
รายวิชา  
หลักฐาน: มคอ. 5 และ มคอ. 6 

/  

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

มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จ

/  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักฐาน: มคอ. 7 

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

มีการวางแผนรายวิชาฯ ที่จะท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2561 ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการทวนผลสัมฤทธิ์ จ านวน 9 
รายวิชาฯ จากรายวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2561 จ านวน 34 รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ 26.47 มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการด าเนินการทวนสอบและสรุปผลการทวนสอบ
รายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ และอาจารย์ผู้
ประสานรายวิชาฯ เพื่อน าไปด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 
หลักฐาน: รายงานการทวนสอบ 

/  

7) มีการพัฒนา /ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ .7   ปีที่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงาน  
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน โดยการก าหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุกประเด็น ใน
รายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ที่ชัดเจน 
หลักฐาน:  มคอ. 7, มคอ.2 

/  

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน   
สาขาวิชารัฐประศาสตร์มีแนวทางการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับอาจารย์ใหม่ แต่ในปีการศึกษา 2561 สาขาวิชารัฐประศาสตร์ไม่มีอาจารย์ใหม่  
หลักฐาน  - 

/  

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1 
ครั้งต่อปี  
หลักฐาน  - สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร,รายงานการพัฒนาตนเอง 
 

/  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อป ี
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสายสนับโดยคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
หลักฐาน - 

/  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

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

ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณภาพของหลักสูตร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ย 4.55 

หลักฐาน:  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

/  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 
ผลการด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.84 
หลักฐาน : รายงานผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์ 
(ระดับอุดมศึกษา) 

/  

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 11  
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5  
 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านรวม 11  
 ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 100  

หมายเหตุ : น าข้อมูลมาจาก มคอ. 5 แต่ละรายวิชา 
*   ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  - ไม่มี – 
รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา  - ไม่มี – 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา - ไม่มี – 
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คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน  
ตารางท่ี 4.7  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี  ไม่มี 

30003100 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1/2561    
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2561    

30005103 การใช้เทคโนโลเทคโนโลยี  1/2561    
30005101วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 

1/2561    

30004101 อาเซียนศึกษา 1/2561    
30102312 กฎหมายปกครอง 1/2561    
30102301 หลักรัฐศาสตร์ 1/2561    
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 1/2561    
30102313 กฎหมายรัฐธรรมนูญ 1/2561    
30102203 เศรษฐศาสตร์และการคลัง
สาธารณะ 

1/2561    

30102311  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์เบื้องต้น 

1/2561    

30102432 พฤติกรรมองค์การ 1/2561    
30102501 การเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประ
ศาสตร์ 

1/2561    

30102418 การประเมินผลโครงการ 1/2561    
30102430 กฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 

1/2561    

30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

1/2561    

30102307 การวิเคราะห์โครงการและ
การบริหารโครงการ 

1/2561    

30102439 การพัฒนาองค์การ 1/2561    
30102420  คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
บริหาร 

1/2561    

30102409 การเมืองการปกครองไทย 1/2561    
30102425  คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับผู้บริหาร 

1/2561    

30102402  สถิติส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

1/2561    

30111401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ 2/2561    
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี  ไม่มี 

กฎหมาย 
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2561    
30102316 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 2/2561    
30002104 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 2/2561    
30102417 การบริหารการปกครอง
ท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

2/2561    

30004105 คุณธรรมจริยธรรมและ
ภาวะผู้น า 

2/2561    

30102409 การเมืองการปกครองไทย 2/2561    
30102309 การบริหารการพัฒนา 2/2561    
30102308 การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ภาครัฐ 

2/2561    

30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์ 

2/2561    

30102307 การวิเคราะห์โครงการและ
การบริหารโครงการ 

2/2561    

30102314 องค์การและการจัดการ 2/2561    
30102305 นโยบายสาธารณะและ
การวางแผน 

2/2561    

30102206 การบริหารและการ
ปกครองท้องถิ่นไทย 

2/2561    

 
 
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 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ในระดับดีมากค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.65 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.61 
ในปีการศึกษา 2561 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปิดสอน จ านวน 9 รายวิชา จาก 34 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 26.47 
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ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

- จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ เรียนทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบว่า ยังมีประเด็นที่
ต้องพัฒนาในเรื่องของความซื่อสัตย์และความมี
วินัย การตรงต่อเวลา 

- ให้อาจารย์ผู้ ที่ เข้ าปฐมนิ เทศทั้ งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์นิเทศได้เน้นย้ าถึงความ
ซื่อสัตย์และความมีวินัยในการเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงาน  

ด้านความรู้ 

 

- การจั ดประสบการณ์ ก า ร เ รี ยนรู้ ไ ม่
สอดคล้องกับจ านวนชั่วโมง 

- วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาการ
เรียนรู้ที่จ าเป็น ให้สอดคล้องกับเวลาที่
ถูกก าหนดด้วยหน่วยกิต 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 
 

- การจัดการเรียนการสอนในวิชาเน้นการบรรยาย 
ซึ่งไม่เอ้ือให้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างเต็มที่ 

- ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เพ่ิมมากขึ้น 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- นักศึกษามีการรวมกลุ่มในการเรียน และ
การท ากิจกรรม แต่เป็นลักษณะกลุ่มเพ่ือน
สนิท 

- กระตุ้นและส่งเสริมการท างานเป็นทีม การ
มีความเอ้ืออาทรต่อกัน การช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน า 

ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-นักศึกษาไม่ทราบฐานข้อมูลในการสืบค้น
งานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ และ
ไม่ทราบถึงวิธีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของฐานข้อมูลนั้น 

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

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี 
 จ านวนอาจารย์ใหม่    -         จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ     -      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

50 

 
หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 5.1  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

-ขาดบุคลากรด้านงาน
เอกสาร 

- การบริหารจัดการงานธุรการของ
สาขาวิชาล่าช้า 

- จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมาแบ่งเบา
ภาระงาน 

- ยังมีอาจารย์บางส่วนขาด
ความเข้าใจในการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ 

- ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้
เวลาในการวิพากษ์รายงานมคอ. 
3-6 มากขึ้น 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

- จัดประชุมร่วมกันก่อนเปิดเรียนทุกภาค
การศึกษา 

 
ตารางท่ี  5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6)   
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1-1ระบบการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: จ านวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ 

เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา 
3. รายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน 

กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

4. จัดท าแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

5. ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้ 

6. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 
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7. ประเมินกระบวนการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ

บริการ) 
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน (แสดงขั้นตอน

การท างาน) 
- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วม

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการผลการส ารวจความต้องการต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้มาด าเนินเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน 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 เมตรจ านวน 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 จ านวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง 
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอ้ี และซุ้มส าหรับการนั่งท างานของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
11.  การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 และ กา

สอบถามนักศึกษาถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรหาให้ยังไม่
เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และต าราเรียนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
และตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดยเสนอความต้องการไปยังคณะ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนในปีงบประมาณ 2561  

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ โดยเก็บข้อมู ล
จากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มา ปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความ ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 มีผลการประเมินดังนี้  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 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 และต าราเรียนทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและตรงกับ
ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดยเสนอความต้องการไปยังคณะ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนใน
ปีงบประมาณ 2561  

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจาก
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มา 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 หลักสูตรได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 1 ชุด คณะได้จัดสรร

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง และสาขามีการจัดหาต าราทางรัฐประศาสนศาสตร์เพ่ือให้บริการแก่นักศึกษาเพ่ิม 
หลังจากหลักสูตรได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของนักศึกษา ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ปริ้น
เตอร์  และต าราทางรัฐประศาสนศาสตร์ ท าให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่าง
เพียงพอมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการจัดท าโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยจากรัฐสภาพ ที่นักศึกษาใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์ในการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล หรือพิมพ์เอกสาร รวมรวมถึงเตรียมการน าเสนอที่ทันสมัยจน
สามารถท าให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ใน
ผลงาน CLUB Model ได้เงินรางวัลจ านวน 50,000 บาท และยังได้รางวัล The best NPU ที่ท าโครงการบริการ
วิชาการเข้าแข่งขันจนได้รางวัลชนะเลิศ ได้รางวัล 30,000 บาท เนื่องมาจากสิ่งสนับสนุนที่ทันสมัยจากทางสาขาวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์จัดให้ 

หลังสิ้นสุด ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ โดย
เก็บข้อมูลจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มา 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 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วน

ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการผลการส ารวจความต้องการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาด าเนินเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน 
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 เมตรจ านวน 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 จ านวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง 
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอ้ี และซุ้มส าหรับการนั่งท างานของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
11.  การเพ่ิมเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
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หมวดที ่6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตารางท่ี 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

  - 
  
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

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

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เช่น 
การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- ไม่มี – 
 

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

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- ควรพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า 
- ควรพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
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หมวดที่ 7  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 7.1  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์  

3-5 สิงหาคม 2561 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

มกราคม-
พฤษภาคม 2562 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

เทคนิคการประเมินผลโครงการ ธันวาคม 2561 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการรัฐประศาสนศาสตร์สัมพันธ์ เดือนเมษายน – 
เดือนมิถุนายน 
2561 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 

22-24 มีนาคม 
2562 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการสิงห์อีสานสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 
2562 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต
ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

เดือนสิงหาคม อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อยู่ระหว่างการด าเนินการ 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
 1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
  -  ควรปรับรายวิชาให้ทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมของสังคม
โลก เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
 -  เพ่ิมเนื้อหารายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ โดยให้นักศึกษาจัดท า
โครงร่างวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางท่ี ๓.๑  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

คะแนน
การ

ประเมิน
ตนเอง 

 บรรลุ 
 ไม่บรรลุ 

เกณฑ์การ
ประเมิน 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่ก าหนดโดย สกอ. หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 4.84  4.50 ดีมาก 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเรจ็การศึกษา 5.00  4.50 ดีมาก 
3.1 การรับนักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  4.00 ปานกลาง 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  3.00 ปานกลาง 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.33  4.50 ดี 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 4.00  4.00 ปานกลาง 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00  5.00 ดีมาก 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00  3.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้ 3.63 ดี 
 



 

 

57 

ตารางท่ี  ๓.๒  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประ
กอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1  หลักสูตรได้/ไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 ๒
 –

 ๖
 

2 - - 4.92 4.92 ดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3.11 - - 3.11 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.33 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 13 3.05 3.50 4.89 3.81 ดี 
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับ 

ดีมาก 
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