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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบบันี้ได้มีการด าเนินงานจริง 

 1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
 2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3.  มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561 
 

ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้มี
รายละเอียดรายข้อในแต่ละด้านให้สอดคล้อง
กับข้อความท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น ด้าน
คุณธรรมจริยธรร ใน มคอ. 2 ระบุว่า 
สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งค่านิยม
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่นแต่ปรากฏว่าในแบบ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตไม่มี 

หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้มี
รายละเอียดรายข้อในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับข้อความท่ี
ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ใน มคอ. 2 ระบุว่า สามารถปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแย้งค่านิยมโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่นก่อนเก็บรวบรวมข้อมุล 

2. อาจพิจารณาจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนของนกัศึกษา เช่น ด้าน
อาชีพอนาคตคนรุ่นใหม่ท่ีท าให้ได้นักศึกษาท่ี
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร เช่น ลักษณะการเป็นผู้น า การ
มีจิตอาสา ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

หลักสูตรได้ด าเนินการจัดกิจกรรมความพร้อมนักศึกษาตามท่ี
ระบุไว้ใน มคอ. 2 และได้เพิ่มเติมสาระการเตรียมความก่อนเข้า 
ท้ังด้านด้านอาชีพอนาคตคนรุ่นใหม่ท่ีท าให้ได้นักศึกษาท่ีมี
คุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เช่น 
ลักษณะการเป็นผู้น า การมีจิตอาสา ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 
ซึ่งผลจากการด าเนินงาน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์
เป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา มีลักษณะความเป็นผู้น า โดยนักศึกษาช้ันปีท่ี 
4 นายชัชวาล ประพฤธิชอบ ได้รับการเลือกต้ังเป็น นายกสโมสร
นักศึกษาปีการศึกษา 2562 และได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563 
และนายสุพจน์ เฉิดจ าลอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสร
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม นอกจากนี้นกัศึกษาทุกช้ันปียังมีส่วนร่วมกิจกรรมจิต
อาสา ร่วมกับคณะ มหาวิทยาลัยนครนพม และจังหวัดนครพนม
อย่างต่อเนื่อง 

3. หลักสูตรโดยความร่วมมือกับคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ควรก าหนดกิจกรรมการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนมท่ีมี
ศิลปวัฒนธรรมโดดเด่นให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้
สามารถน าหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในระดับ
หลักสูตรท่ีใกล้เคียงกัน และได้รับการ
เผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR) 

หลักสูตรโดยความร่วมมือกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีการ
การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนม
ในหลากหลายเทศกาลและกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการการมีส่วน
ร่วมในวันออกพรรษา ไหลเรือไฟ เพื่อร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครนพม เมื่อวันที 7 ตุลาคม 
2562 กิจกรรมสังคตริมโขง ร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย และ
จังหวัดนครพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
4. หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์นอกห้องเรียนเพิ่มเติม เช่น 
การไปศึกษาดูงานท่ีศาลปกครอง รัฐสภา 
เป็นต้น 

หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอก
ห้องเรียนเพิ่มเติม 

5. หลักสูตรอาจปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให้มีการเรียนการสอนแบบเป็นทีม 
(Team Teaching) 

หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอก
ห้องเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาสัมมานาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
การฝึกประสบการวิชาชีพ และวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดย
นักศึกษาจะต้องน าเสนองาน ผลการศึกษาท่ีได้รับมอบหมายต่อ 
อาจารย์ผู้สอน  
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ส่วนที่ 1 
 

บทสรุปการบริหารหลักสูตร 
 

หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2561 
เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช้ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน และมีนักศึกษาจ านวน 257 คน 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 ในปีการศึกษา 2562 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉล่ีย.....  
3.79......คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับ.....ดี......เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้ 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จ านวน 2 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย..4.93....คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จ านวน 3 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย..3.33....คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 3.81 คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จ านวน 4 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉล่ีย 3.50 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉล่ีย 4.00 คะแนน 
อยู่ในระดับคุณภาพดี 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
องค์ประกอบท่ี 1  ผ่าน  
องค์ประกอบท่ี 2  4.93 ระดับคุณภาพดีมาก 2 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบท่ี 3  3.33 ระดับคุณภาพดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบท่ี 4 3.81 ระดับคุณภาพดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพดี 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ระดับคุณภาพดี 1 ตัวบ่งช้ี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.79 ระดับคุณภาพดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 2 
 

หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
รหัสหลักสูตร 25520261104653 
ตารางที่ 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2562 
ผลงานทางวิชาการ 

ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ยอ้นหลัง 5 ป ี
(2558 – 2562) 

1. นายส าราญ   วิเศษ 1. นายส าราญ   วิเศษ 7 เรื่อง 
2. นางกชกร เดชะค าภู 2. นางกชกร เดชะค าภู   8 เรื่อง 
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 5 เรื่อง 
4. นายอาทิตย์  ผดุงเดช 4. นายอาทิตย์  ผดุงเดช 2 เรื่อง 
5. นายกาญจน ศาลาปรีชา 5. นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์ 3 เรื่อง 

 
ตารางที่ 1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1.2.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารยป์ระจ า (มาจากภายในสถาบนั) 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ   วิเศษ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นางกชกร เดชะคาภู รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
3. อาจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
4. อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
5. อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
5. อาจารย์กาญจน  ศาลปรีชา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
6. อาจารย์ ดร. มุทุดา แก่นสุวรรณ รป.ด (รัฐประศาสนศาสตร์) 
8. อาจารย์ ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
9. อาจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
10. อาจารย์ ดร. เขมิกา ทองเรือง รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
11. อาจารย์ สิริยาพร สาลีพันธ์ ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ์ศึกษา) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิฎฐ์ คิดคาส่วน ปร.ด.(ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา) 
13. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี มน.ม. (มานุษยวิทยา) 
14. อาจารย์เจษฎา ไชยตา น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
14. อาจารย์สุรศักด์ิ   แสนพรหม นม.(นิติศาสตร์) 

โดยสรุป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีอาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ าจ านวน 14 คน 
 อาจารย์ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชา จ านวน 10 คน และในสาขาท่ีสัมพันธ์ จ านวน 4 คน 
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ตารางที่ 1.3  อาจารย์ผู้สอน 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ   วิเศษ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
3. อาจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
4. อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช ร.ม. (บริหารรัฐกิจ) 
5. อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
5. อาจารย์นายกาญจน  ศาลปรีชา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
6. อาจารย์ ดร. นางมุทุดา แก่นสุวรรณ ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 
8. อาจารย์ ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
9. อาจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์ ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
10. อาจารย์ ดร. เขมิกา ทองเรือง รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
11. อาจารย์ สิริยาพร สาลีพันธ์ ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ์ศึกษา) 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิฎฐ์ คิดคาส่วน ปร.ด.(ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา) 
13. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี มน.ม. (มานุษยวิทยา) 
14. อาจารย์เจษฎา ไชยตา น.ม.(กฎหมายมหาชน) 
14. อาจารย์สุรศักด์ิ   แสนพรหม นม.(นิติศาสตร์) 
15. อาจารยพัฒนพงษ์ ติระ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี 2) 
16. อาจารย์อานันท์นิตย์  มโนรมย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร) 
17. อาจารยมนันยา โพธิยา (ศษ.ม) (หลักสูตรและการสอน) 
18. อาจารย์กกฤติมา จรรยาเพศ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
20. อาจารย์สุริยา ค าหว่าน  ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 

 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 - การเรียนการสอนภาคทฤษฎี  ใช้สถานท่ีของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
 - การเรียนการสอนภาคปฏิบัติใช้สถานท่ี ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ 
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ตารางที่ 1.3  การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

ด าเนินการ 

ครบถ้วน (  )  

ด าเนินการ 

ไม่ครบถ้วน ( ) 

ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ทุกคนอยู่
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีด าเนินการ
จัดการเรียนการ สอนปีการศึกษา 2562 และ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว 

2 คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 4 คน คือ  มีคุณวุฒิปริญญา
โท 1 คน ได้แก่  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ วิเศษ รป.ด.
(รัฐประศาสนศาสตร์) 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะค าภู 
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์) 
3. อาจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ ป.รด. 
(รัฐประศาสนศาสตรื) 
4. อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช (รป.ม รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 
5. อาจารย์ ดร. คงฤทธิ์ กุลวงษ์ (รป.ด. รัฐ
ประศาสนศาสตร์) 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 4 คนและคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
จ านวน 1 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ปี 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน 

ด าเนินการ 

ครบถ้วน (  )  

ด าเนินการ 

ไม่ครบถ้วน ( ) 

ผลการด าเนินงาน 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์ประจ านวน  
11 คน อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 7 คน จ านวน 2 คน และมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิระดับ
ปริญญาโท จ านวน 4 คน  

10 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

 หลักสูตรได้ด าเนินการปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลา โดยสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 4/2561 
วันท่ี 10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561  และมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของ นักศึกษาปีการศึกษา 2562 รายวิชา
ท่ีทวนสอบท้ังหมด 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 
25.00 โดยได้น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไป ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาท่ี ทวนสอบ 

รวม 5 ข้อ  
ผลการประเมินต้นเอง ผ่าน (  )   ไม่ผ่าน (   ) 
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หมวดท่ี 2  อาจารย์ (องค์ประกอบท่ี 4) 
 
ตารางท่ี 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1-1 การรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง  5  คน  มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
มีระบบและกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี

ก าหนดโดย สกอ. ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอความต้องการอาจารย์ผ่านกลไกการ
บริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีการด าเนินการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังผ่านท่ีประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อท่ีประชุม และเสนอต่อท่ีประชุมและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อด าเนินการเปิดรับสมัคร และแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ท าการ
คัดเลือก และบรรจุแต่งต้ังเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณาจ านวนอาจารย์และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร กับ
จ านวน นักศึกษาในหลักสูตรว่าผ่านตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 2 หรือไม ่

1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติท่ีก าหนด 
3. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
4. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
7. แต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. ปฐมนิเทศและมอบหมายหน้าท่ี 
9. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า  
ในการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรไม่มีอาจารย์ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรลาออก เพื่อลาพักเพื่อ

ศึกษาต่อ หรือเกษียณอายุ ท าให้หลักสูตรมีอาจารย์สูตรอยู่ครบ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 แต่เนื่องจาก
ได้รับการประสานจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพม ให้ด าเนินการเปล่ียนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของส านักปลัดกระทรวงการศึกษาศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้อง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
กับคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรตาม มคอ. 1 ผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO หลักสูตรร่วมกันพิจารณา และได้ด าเนินการสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบภายในหลักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
จะต้องตรงกับคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 คือ ส าเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือปริญญาเอกทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ และมีผลการตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลักไม่เกิน 5 ปี ผลจากการสรรหา คือ อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีผลการตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี  จ านวน 3 
เรื่อง (รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 9 มกราคม 2563) และผ่านความ
เห็นชอบจากการประชุมกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ครั้งท่ี1/2563 วันท่ี 22 มกราคม 2563) 
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนมครั้งท่ี 3/2563 เมื่อวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2563 และหลักสูตรได้
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. จัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมอบหมายภาระงานสอน                  
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ในวันท่ี 20 มีนาคม 2563 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน จะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
และน าเสนอผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 การประเมินกระบวนการ  
จากผลการการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินผลการ

ด าเนินงาน พบว่า ในปี การศึกษา 2562  หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบท้ัง 5 คน ท าให้จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสัดส่วนของ อาจารย์กับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีประสิทธิ ภาพมากขึ้นท่ีประชุมมีมติ
ก าหนดระบบกลไกการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ออกเป็น 2 กรณี  ดังนี้ 

 กรณีท่ี 1 : ประกาศรับใหม่จากบุคคลภายนอก (ให้ยังคงตามระบบและกลไกเดิม) 
กรณีท่ี 2: พิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม

พิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอลหลักสูตรซึ่ง จะต้องตรงกับคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2  
 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
เนื่องจากยังไม่มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่โดย กรณีท่ี 1:  ประกาศรับใหม่จากบุคคลภายนอก หลักสูตรจึง

ท าการทบทวนกระบวนการรับและแต่งต้ังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ มีมติเห็นว่าให้กระบวนการท างานเดิมมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงเห็น ควรให้คงกระบวนการเดิมไว้โดยยังไม่ต้องปรับปรุงกระบวนการ  โดยปรับปรุงเฉพาะ
กระบวนการกรณีท่ี 2 : พิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
พิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่ง จะต้องตรงกับคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2   

 
 ผลการปรับปรุงอย่างชัดเจน 
ผลของการปรับปรุงกระบวนการยังไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากตลอดปีการศึกษา 

2562 ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบลากออก หรือเกษียณอายุ และยังไม่ได้มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยวิธีท่ี 1  
 



 

 

13 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

4.1-2 การบริหารอาจารย์  

เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม  
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสมมีความสุขในการในปฏิบัติงาน แรงจูงใจ

เหมาะสม 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยเริ่มจากการแต่งคณะกรรม

บริหารหลักสูตร 
1. ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

การปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา 
7. นิเทศ ติดตาม ควบคุม ก ากับงาน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
8. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์ 
9. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน 
10.มีการรายงานผลการด าเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพัฒนาแผนอัตราก าลัง ระยะเวลา 5 ปีของอาจารย์ผู้รับในหลักสูตร โดย

เริ่มจากการ ประชุมช้ีแจงให้อาจารย์ทุกท่านวางแผนพัฒนาตนเองด้วยการเขียน แผนพัฒนาตนเอง ( Individual 
Development Planning : IDP) ส่งต่อหลักสูตรและงานบุคลากร และคณะตามล าดับเพื่อน ามาสร้างแผนพัฒนา
บุคลากรในระดับ หลักสูตร คณะ และรองรับระยะเวลา 5 ปี ท าให้ทราบถึง อัตราอาจารย์ท่ีคงอยู่ โดยจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งการบริหาร จ านวนผู้เกษียณอายุในแต่ละปีและท า  ให้ทราบถึงจ านวน
อาจารย์ท่ีต้องการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มี วุฒิการศึกษาท่ีสูงขึ้น หรือจ านวนอาจารย์ท่ีจะพัฒนาให้มี
ต าแหน่ง ทางวิชาการท่ีสูงขึ้นเมื่อมีอายุงานครบก าหนด รวมท้ังวางแผนการรับ สมัครอาจารย์ เพื่อทดแทนอาจารย์
ตามจ านวนของอาจารย์ท่ีก าลัง เกษียณได้ทันเวลา และเมื่อส้ินปีการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2562 ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ พบว่า ในปี

การศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ท้ัง 5 คน มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ไม่เปล่ียนแปลง และมีคุณวุฒิท่ีจะเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีตรงและสัมพันธ์ ครบตามเกณฑ์ สกอ.โดยมีอาจารย์ ประจ าหลักสูตร จ านวน 4 คน            
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป้าหมายด้านการบริหารอาจารย์นอกจากอาจารย์
จะมีภาระงานท่ีเหมาะสม และตรงตามคุณสมบัติต่าง ๆ หลักสูตรเล็งเห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบต้องมีความสุขในการ
ท างาน โดยหลักสูตรจัดให้มีห้องพักอาจารย์จ านวน 2 ห้อง มีการจัดโต๊ะท างานให้ เป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับ
รูปแบบการท างานของอาจารย์รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณส านักงานท่ี จ าเป็น ตลอดจนส่ือและอุปกรณ์ต่าง  ๆ ท่ี
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรได้จัดให้สวัสดิการส าหรับอาจารย์ในหลักสูตรด้านต่าง ๆ เพิ่มข้ึนท้ัง
การจัดพื้นท่ีส าหรับรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดมุมพักผ่อนนอกจากนี้ยังมีการพบปะสังสรรค์ในงานหรือ
เทศกาลส าคัญต่าง ๆ เช่น การจัดงานวันปีใหม่ การจัดงานวันเกิด รวมท้ัง การจัดงานฉลองความส าเร็จของอาจารย์ 
เช่นส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การมีต าแหน่งผลงานวิชาการ จึงส่งผลให้  

1. สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์  
2. มอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์

มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการยกย่อง
อาจารย์ท่ีมีการผลิตงานทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณส าหรับการผลิตผลงานวิจัย ต ารา และผลงานวิชาการ 
ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการโดยการ
จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท 

3. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรด้านการบริหาร และพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าคะแนน 4.66)  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความสุขจากการท างาน ท้ังนี้จากการสังเกตการท างานของอาจารย์ผู้รบ
ผิดชอบหลักสูตรท่ีมาท างานต้ังแต่เช้า กลับบ้านหลังเวลาเลิกงาน และในวันหยุด เสาร์  - อาทิตย์ อาจารย์ก็ยังมา
ท างานในสาขาวิชา 

5. หลักสูตรได้เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ในวันท่ี 25 ธันวาคม 2562  

 การประเมินกระบวนการ 
หลังจากท่ีหลักสูตรได้ด าเนินการบริหารอาจารย์ตามเป้าหมายท่ีวางไว้แล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563  เพื่อทบทวน พบว่า ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ท่ีปรับใช้มา
จากปีการศึกษา 2561 ยังสามารถใช้ได้ดีเมื่อน ามาปรับใช้ในปี 2562 พบว่า ระบบและกลไกดังกล่าวมีความเหมาะสม
แต่ในปีการศึกษา 2561 พบปัญหา เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 2 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด เป็นผลมาจากจ านวนห้องเรียนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 มีเพียง 
1  ห้องเรียน  ดังนั้นเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีภาระงานท่ีครบ 42 ภาระตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
หลักสูตรจึงมีมติปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนท่ี 5. วิเคราะห์ภาระงานก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยในการมอบหมายหน้าท่ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยน าภาระงานบริหาร วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารหลักสูตรมา
ประกอบการพิจารณา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ปรับปรุง 
กระบวนการ 5. วิเคราะห์ภาระงานก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ก าหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน โดยในการมอบหมายหน้าท่ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยน าภาระงานบริหาร วิจัย บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารหลักสูตรมาประกอบการพิจารณา ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2563 (รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563) 

 ผลจากการปรับปรุงอย่างชัดเจน 
ผลของการปรับปรุงกระบวนการยังไม่สามารถเห็นเป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่อง จากต้องรอผลการ

ด าเนินการของระบบการบริหารอาจารย์ ประจ าปีการศึกษา 2563 (รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 
เมษายน 2563) 

4-1-3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและการบริหารหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 

- อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาการบริหารหลักสูตรรวมท้ังการเรียนรู้ด้านการวิจัย การ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการ นอกเหนือจากการวิจัยและการสอน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก 

 ระบบกลไก/กระบวนการ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มรีะบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
1. ประชุมทบทวนทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับงานบุคลากรคณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์  
4. ด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
5. ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามผลการประเมิน 
7. รายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 
ผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตร

ได้มีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562 เพื่อก าหนดแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ พบว่า  อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมทุกคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของการประชุม และเพื่อทบทวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี 2561 และ ส ารวจความต้องการการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อน าส่งข้อมูลให้ฝ่ายบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป ซึ่งส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คนได้รับ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การพัฒนาทางวิชาการและการบริหารหลักสูตรรวมท้ังการเรียนรู้ด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ มีการการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร นอกเหนือจากการวิจัยและ
การสอนท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจ 4.66) ได้รับการอบรมด้านบริหารหลักสูตร และด้านวิชาการเฉพาะ อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ วิเศษ 
1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 

- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

- เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมอบรมการจัดท าโมไบล์แอฟพลิเคช่ันเพื่อการ
เรียนการสอน เมื่อวันท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ต ารา ในวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อม การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันท่ี 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

2. ด้านการวิจัย 
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย

ให้ได้ทุน ระหว่างวันท่ี 5 -6 มีนาคม 2563  ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนด้านการวิจัย ในวันท่ี 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยในหัวข้อ การ

ผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษาและวัฒธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากร 
PROFESSOR.NORIHIKO HAYASHI ในวันจันทร์ ท่ี 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี 
อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

3. ด้านผลงานวิชาการ 
- สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ 4 เรื่อง ได้แก่   
1) การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม 
2) ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาล ต าบลนาค า อ าเภอศรี

คราม จังหวัดนครพนม 
3) การปกครองท้องถิ่นไทย 
4) ภาวะผูน าของนายกองคการบริหารสวนต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
4. ด้านพัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

-ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการให้ได้ค่าตอบแทน ตามค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนมท่ี 0567/2563 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 

 
2. อาจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ 

1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม  
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม

ศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมอบรมการจัดท าโมไบล์แอฟพลิเคช่ันเพื่อการ

เรียนการสอน เมื่อวันท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ต ารา ในวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อม การวิจัย

ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันท่ี 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

2. ด้านการวิจัย 
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย

ให้ได้ทุน ระหว่างวันท่ี 5 -6 มีนาคม 2563  ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนด้านการวิจัย ในวันท่ี 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
โครงการวิจัยท่ีได้รับทุน  

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2563 แนวทางการจัดการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนสองฝ่ังโขง: กรณีศึกษานครพนม แขวงค าม่วน 

- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เรื่อง 
รูปแบบการประเมินองค์กรไม่แสวงหาก าไร: กรณีศึกษาวัดในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. ด้านผลงานวิชาการ 
- สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ 1 เรื่อง ได้แก่   
1) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม 

4. ด้านพัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งวิชาการตั้งเดือนสิงหาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก

คณะกรรมการ กพว. 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะค าภู 

1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม  
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม

ศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ต ารา ในวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อม การวิจัย

ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันท่ี 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

2. ด้านการวิจัย 
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย

ให้ได้ทุน ระหว่างวันท่ี 5 -6 มีนาคม 2563  ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนด้านการวิจัย ในวันท่ี 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยในหัวข้อ การ

ผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษาและวัฒธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากร 
PROFESSOR.NORIHIKO HAYASHI ในวันจันทร์ ท่ี 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี 
อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

โครงการวิจัยท่ีได้รับทุน  
- ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2563 จาก เรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ าเพื่อการเกษตรในพื้นท่ีโครงการสงน้ าและ
บ ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

-ได้รับอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2563 จาก คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
ปัญหา ความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้มีรายน้อย จังหวัดนครพนม 

- ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รูปแบบการสร้างตวามตระหนักการวางแผนการเงิน การออม และการพัฒนา
สัมมาชีพส าหรับเกษตรผู้มีรายได้น้อยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม 

-ได้รับอุดหนุนการวิจัยประจ าปีงบประมาณ 2564 ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic 
Research Fund เรื่อง การจัดการภาครัฐใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม 

ข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณา 
-- การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากประเภทส่ิงทอพื้นบ้านจังหวัดนครพนมด้วยการพฒันาเศรษฐกิจ 3 

มิติ (BCE Model) 
- นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษนครพนมเพื่อลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. ด้านผลงานวิชาการ 

- สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ 3 เรื่อง ได้แก่   
1) การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัด

นครพนม. 
2) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม 
3) ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาล ต าบลนาค า อ าเภอ         

ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
4. ด้านพัฒนาอาจารยเ์ข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

-ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการให้ได้ค่าตอบแทน ตามค าส่ังมหาวิทยาลัย
นครพนมท่ี 0568/2563 ลงวันท่ี 20 มีนาคม 2563 

4. อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช 
1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 

- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยนครพนม  

- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ต ารา ในวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อม การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันท่ี 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

2. ด้านการวิจัย 
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย

ให้ได้ทุน ระหว่างวันท่ี 5 -6 มีนาคม 2563  ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนด้านการวิจัย ในวันท่ี 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

ปัจจุบันก าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
4. ด้านการผลิตหนังสือ/ต ารา 

- ทุนอุดหนุนการผลิตต าราจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5. อาจารย์ ดร. คงฤทธ์ กุลวงษ์ 

1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ 
- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยนครพนม  
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันท่ี 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม

ศิลป์สุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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- เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมอบรมการจัดท าโมไบล์แอฟพลิเคช่ันเพื่อการ

เรียนการสอน เมื่อวันท่ี 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ต ารา ในวันท่ี 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  
- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อการวิจัย

ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันท่ี 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  

2. ด้านการวิจัย 
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย  เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย

ให้ได้ทุน ระหว่างวันท่ี 5 -6 มีนาคม 2563  ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนด้านการวิจัย ในวันท่ี 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมช้ัน 2 

คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
 ประเมินกระบวนการ 
จากการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตรมีการ

รายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563) เพื่อทบทวนผลการด าเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับการเพื่อพูนความรู้ ตามโครงการและกิจกรรมท่ีก าหนดไว้  และอาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการท่ี
สูงขึ้น จ านวน 2 คน แต่พบว่า แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ชัดเจน ในประเด็นการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการยังไม่มีการก าหนดความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเป็นประโยชน์
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ในต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และการพัฒนาการเรียนการสอน รวมท้ังการ
ถ่ายทอดแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมในปี การศึกษาต่อไป 2563  หลักสูตรมีมติให้มีการ 

ปรับปรุงกระบวนการของระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเพิ่มข้ันตอน การถ่ายทอดแผนการพัฒนาและส่งเสริม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2563  ต้ังแต่ต้นปีการศึกษาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ และ
ด าเนินการเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้ทราบ และทบทวนรวมทั้งด าเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง 
(IDP) ท่ีเสนอไว้  เพื่อจะสามารถส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีกับหลักสูตรในหลายด้าน เช่น ด้านการ
พัฒนา คุณวุฒิของอาจารย์ เผยแพร่ผลงานวิจัยท่ีมีระดับคะแนนท่ีดีขึ้น และการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ และก าหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนแจ้งความจ านงในการพัฒนาตนเอง ท้ังด้านการบริหารหลักสูตร การเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระยะยาว 2-5 ปี และควรมีการทบทวนแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เป็นระยะ (รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563) 

 ผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผลการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ จากประเด็นปัญหา

ท่ีพบในปีการศึกษา 2561 เรื่อง การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ  เมื่อมีการประชุมหลักสูตรเพื่อได้มีการติดตาม การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและการให้ได้
ค่าตอบแทน จ านวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะค าภู  
(รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563)   
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ผลการประเมินตนเอง  4.00 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

4.2-1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน คิด เป็น 80 % (อยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญา
เอก 1 ท่าน) 

4.2-2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร 5 คน มีต าแหน่งทางทางวิชาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 (อยู่ในกระบวนการ
จ านวน 1 ท่าน)  
4.2-3 จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 4.40 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ท้ังหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 88 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 
2. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
3. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 1 
4. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 
5. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
6. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
7. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 2 
8. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
9. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 
10. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
11. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 
12. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท - 
13. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 

รวมจ านวนอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรที่มีวุฒปิรญิญาเอก 4 
ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒปิรญิญาเอก 20 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 5 
จ านวนรวมอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 2 

ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 40 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  3.33  
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4.2-3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ปีการศึกษา 2562  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ  จ านวน  4  ผลงาน ดังนี้      

ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ ์ ค่าน้ าหนัก 
เขมิกา ทองเรือง ส าราญ วิเศษ 
และกชกร เดชะค าภู 

ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตามความคาดหวังของประชาชน
เทศบาล ต าบลนาค า อ าเภอศรสีง
คราม จังหวัดนครพนม 

วารสารเสลภูมิวิชาการ 
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-
ธันวาคม 2562) 
หน้า 10 -21 
  

0.60 

ส าราญ วิเศษ 
 

ภาวะผูน าของนายกองคการ
บริหารสวนต าบลนาราชควาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประ
จ าป 2562 “นวัตกรรมดานวิท
ยาศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือ
ความย่ังยืน 

0.20 

จารุกัญญา อุดานนท์ 
กชกร เดชะค าภู 

การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสขององคกรปกครองสวนท
องถ่ินจังหวัดนครพนม 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประ
จ าป 2562 “นวัตกรรมดานวิท
ยาศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือ
ความย่ังยืน 

0.20 

นายส าราญ วิเศษ กชกร เดชะ
ค าภู และเขมิกาทองเรือง 

การบริหารจัดการขยะอย่างย่ังยืน
ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม. 

วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2). หน้า 
23-33 
  
 

0.60 

รวมค่าน้ าหนัก 1.60 
 

คิดเป็น (1.60 x 100)/5 = ร้อยละ 32 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

ผลการประเมินตนเอง 4.44 คะแนน 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

     อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 
2562  มีจ านวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษาท้ัง 5 คน ซึ่งไม่มีการเปล่ียนแปลง คิดเป็นร้อยละ 100  

ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

 ปีการศึกษา 2562 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดย
มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าคะแนน 4.66)   

 ท้ังนี้หลักสูตรได้น าผลประเมินรายงานในท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาจัดท าแผนปรับปรุง
แก้ไขและเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาด าเนินการ และมีแนวโน้มผล
การด าเนินงานท่ีดีขึ้นความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบจากรายงานผลการ
ด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ในปีการศึกษาการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2561 

 ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

2562 4.66 
2561 4.61 
2560 4.55 

 

ผลการประเมินตนเอง 3.00 คะแนน 
 

หมวดท่ี 3  นักศึกษาและบัณฑิต  (องค์ประกอบท่ี 2 และ 3) 
 
ตารางที่ 3.1  ข้อมูลนักศึกษา  

ปี
การศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวน
นักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ใน
แต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละการคง
อยู ่

2558 2559 2561 2562  
2559 100 - 100 98 84 84.69 
2560 95 - - 91 79 85.71 
2561 36 - - - 34 94.44 
2562 97 - - - 94 96.91 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

- สัดส่วนของประชากรวัยเรียน 

- การลาออกอันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ 

- การเปล่ียนแปลงสาขาท่ีเรียน 
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ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 

3.1-1 การรับนักศึกษา   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวนการรับนักศึกษา จ านวน 80 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - นักศึกษาท่ีรับเข้ามาใหม่มีความสามารถเรียนรู้ในหลักสูตรได้ตลอดหลักสูตร และมี

คุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
และตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร มีทัศนคติตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดย

ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเรื่องเกณฑ์การรับนักศึกษาและก าหนดแผนการรับนักศึกษา 
2. ก าหนดจ านวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัครโดยให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดท่ีก าหนดไว้ตาม        

มคอ.2      
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุค เวปเพจ ของมหาวิทยาลัยและคณะ  
4. การแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนมธัยมศึกษาท้ังในจังหวัดนครพนม โดยคณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ 
5. การรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและการสมัครด้วยตนเอง  
6. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและ การ

สัมภาษณ์) 
7. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์     
8.  รับรายงานตัวนักศึกษาตามก าหนดการและขั้นตอนท่ีก าหนด 
9. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
10. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา   

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
จากการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า  การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562  มีการต้ังเป้าหมายรับ

นักศึกษา จ านวน 80 คน โดยเป็นผู้ท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
(มคอ.2) โดยผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ด าเนินการเปิดรับสมัคร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจาก
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับ มคอ. 2 เพี่อพิจารณาจ านวนการรับนักศึกษา เกณฑ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร ก าหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 6 รอบ คือ รอบท่ี 1 รอบแฟ้ม
สะสมงาน  รอบท่ี 2 รอบโควตา รอบท่ี 3 รอบรับตรงร่วมกัน  รอบท่ี 4 รอบ Admission รอบท่ี 5 ระบบรับตรง
อิสระ และรอบท่ี 6 โดยแต่ละรอบสรุปได้ดังนี้ 
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รอบ สมัคร สอบจริง ไม่มาสอบ รายงานตัว 

แฟ้มสะสมงาน 34 28 6 19 

โควตา 36 27 9 18 

รับตรงร่วมกัน 10 5 5 5 

Admission 3 3 - 3 

รับตรงอิสระ 23 16 7 16 

รอบที่ 6 61 56 5 36 

รวมจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 97 

 
ซึ่งจากผลการรับสมัครในรอบแฟ้มสะสมงานมีผู้สมัครและสอบ  จ านวน 28 คน  โดยมีนักศึกษาท่ีผ่านการ

สัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวลดลงจากรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 19 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อและการรับ นักศึกษาใหม่ ทางหลักสูตรจะได้
ด าเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง และแนะแนวการศึกษาต่อโดยมีเป้าหมายคือ 
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นท่ีจังหวัดนครพนม รวมท้ังการประชาชาสัมพันธ์ผ่านเวปเพจสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์  เพื่อให้มีจ านวนนักศึกษานวนใหม่ประจ าปีการศึกษา 2562 มีจ านวนเพิ่มข้ึนและจ านวนนักศึกษา
ครบตามเป้าหมายท่ีหลักสูตรก าหนด และหลักสูตรได้ด าเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อได้นักศึกษาใหม่ท่ีมีคุณสมบัติ
ท่ี ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาท่ีมี ทัศนคติตรง
ตามความต้องการของหลักสูตร (รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562) 

 
 การประเมินกระบวนการ 
จากผลการด าเนินของระบบท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่าผล การรับนักศึกษาสูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ในแผนการ

รับนักศึกษา จ านวน 17 คน ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณากระบวนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงลงมติ
ว่าผลการด าเนินการของระบบรับนักศึกษา ถือว่าด าเนินการได้ดีสามรถรับนักศึกษาเป็นไปตาม เป้าหมายจึงควรน า
ระบบการรับนักศึกษา  ไปใช้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ต่อไป อย่างไรก็ตามท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (รายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 24 เมษายน 2562) มีข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 ควรเพิ่มเติมพื้นท่ีในการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดท่ีใกล้เคียง โดย
การออกประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม และออกประชาสัมพันธ์เฉพาะคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ และน ารุ่นพี่ออกแนะแนว ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ 
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 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบการรับนักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาการรับ

นักศึกษาในปี 2561 ได้อย่างอย่างเป็นรูปธรรม  อย่างไรก็ตาม จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีมติควร
เพิ่มพื้นท่ีการแนะแนวทางการศึกษา ในขั้นตอนท่ี 4 โดยการเพิ่มจ านวนโรงเรียนท่ีจะ ไปท ากิจกรรมให้เกิดมี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนนักศึกษาท้ังระดับมัธยมปลายให้มากขึ้น และเพิ่มพื้นท่ีการแนะแนะในต่างจังหวัด ร่วมกับทีม
แนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม และการออกแนะแนวควรด าเนินการก่อนจะมีการรับสมัครนักศึกษา 
และพิจารณาห้วงเวลาท่ีนักเรียนจะสอบปลายภาค และปิดภาคการศึกษา ร่วมด้วย เพื่อให้ในปีการศึกษา 2563 มี
จ านวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 

 ผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ซึ่งจากการปรับปรุงกระบวนการท่ีก าหนดในปีการศึกษา 2661 ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ 

จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาเป็นตามท่ีก าหนดใน มคอ. 2  
 

3.1-2 3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ:  นักศึกษาใหม่ท่ีสอบไม่ผ่าน  65 โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ 60 % 

นักศึกษาใหม่ทุกคนได้การอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ด้านการปรับตัว 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ สามารถปรับตัวจากการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษามีพร้อมส าหรับการเรียนทางรัฐประศาสนศาสตร์   

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 มีดังนี้ 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดแนวทางและกิจกรรมเตรียมความพร้อม

นักศึกษา 
3. หลักสูตรด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษใหม่  
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่ 
5. ทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
หลักสูตรได้ด าเนินตามระบบการเตรียมความพร้อมก่อน เข้าศึกษา โดยเริ่มจากแต่งต้ังคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมนักศึกษา และก าหนดแนวทางการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระบบ จัดท าโครงการเตรียมพร้อม
นักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน และหลักสูตรยังได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศ โดยร่วมมือกับคณะให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อช้ีแจง กฎระเบียบ การเตรียมตัวเพื่อเป็นนักศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย ส่ิงอ านวยความสะดวก ต่าง ๆ แนะน าเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของคณะ แนะน าหลักสูตร ระบบการ 
ลงทะเบียนศึกษา ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้บริการ รวมทั้งจัด กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม และจัดส่งเสริมกิจกรรมให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ี
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ยังไม่มีอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้เข้าร่วมอบรมการขับขี่ปลอดภัยตามระเบียบการจราจร ในวันท่ี 4 มิถุนายน 
2562 และด าเนินการจัดการเรียน การสอน และการสอบตลอดท้ังปีการศึกษา ซึ่งจากการทดสอบความพื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ พบว่ามีนักศึกษาท่ีสอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จ านวน 65 คน หลักสูตรจึงได้จัดโครงการเตรียมความ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาดังกล่าว ในวันท่ี 1-2 มิถุนายน 2562  โดยเชิญอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ 
อาจารย์พัฒนะพงษ์ ติริ บรรยายให้ความรู้ หลังการฝึกอบรมให้นักศึกท าแบบทดสอบ ซึ่ง นักศึกษามีการทดสอบท่ีดี
ขึ้น จากวัดผลก่อนการอบรมและหลังการอบรม พบว่า นักศึกษามีการทดสอบท่ีดีขึ้น  (สรุปโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562) 

 
 การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 พบว่า 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ท่ีเข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ด้านภาษาอังกฤษ ในวันท่ี   
1-2 มิถุนายน 2562  อย่างไรก็ตาม นักศึกษาท่ีไม่พร้อมนั้นมีผู้ท่ีสนใจในกิจกรรมท่ีจัดขึ้นถึงร้อยละ 90 ส่วนนักศึกษา
ร้อยละ 10 ขาดความ สนใจในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนอกจากนี้ยังทบทวนรูปแบบการอบรมพบว่า การจัด
กิจกรรมอบรม เรื่อง ความพื้นฐานภาษาอังกฤษ เป็นการอบรมในลักษณะเน้นการบรรยาย ท าให้นักศึกษาบางท่ีคนท่ี
พื้น ฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี เกิดความไม่มั่นใจในท ากิจกรรมและการตอบค าถาม และผลคะแนนการ
ทดสอบหลังอบรมยังมีจ านวน นักศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  จ านวน 15 คน เนื่องจากเวลาการเตรียมความ
พร้อมน้อย 

 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรมีมติปรับปรุงระบบขั้นที่ 2 การก าหนดแนวทางและกิจกรรม

เตรียมความพร้อมนักศึกษา โดย มีมติก าหนดรรายวิชาปรับพื้นโดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ รายวิชาท่ีหลักสูตรจะ
เปิดสอนในภาคเรียนท่ี 1/2563 ให้มากขึ้น และเพิ่มระยะเวลา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษา
ใหม่ ให้มากขึ้น เพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้ ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  ท้ังนี้หลักสูตรจะน าผลการประเมินนี้
ไปปรับใช้ในการจัด โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งท่ี
2/2562 26 มิถุนายน 2562 ) 

 
 ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

หลักสูตรมีการเตรียมความก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาในทุกปีการศึกษา และระหว่างภาคการศึกษาในด้าน
ภาษาอังกฤษ การปรับตัวการด าเนินชีวิต และการเรียน จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และ
นักศึกษาสามารถปรับตัวในการเรียน และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ และรุ่นพี่  

ผลการประเมินตนเอง 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนได้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว ท่ีมีคุณภาพ และสามารถเข้าพบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาตาม

แผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 โดยมีข้ันตอนดังนี ้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อเสนอแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษา วิชาการและแนะ

แนวแก่นักศึกษา โดยพิจารณาจากภาระงานการเป็นท่ีปรึกษา 
2. แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษา วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3. ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าท่ีคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกัศึกษา 
4. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ค าปรึกษาวิชการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกช้ันปี 
5.หลักสูตรมีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษาและมีการควบคุมก ากับให้จ านวน นักศึกษา

ต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
6. หลักสูตรมีคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
7. ก าหนดช่องทางติดต่อส่ือสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ท้ังวิชาการและแนะแนว

การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ส าหรับนักศึกษารายบุคคล ท้ังทาง Facebook และ ทาง Line ท้ังแบบกลุ่ม และแบบ
รายบุคคล และ ประกาศให้นักศึกษาในความดูแลของตนทราบอย่าง เป็นทางการ 

8. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักสึกษาและแลกเปล่ียนข้อมูลศึกษา 
9. ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความเส่ียง

ด้านนักศึกษาตามแนวทางท่ีก าหนด 
10. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา               
11. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพการให้บริการให้ ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่ นักศึกษา 
12. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ

จัดการความเส่ียงตามผลการประเมิน        
13. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้

ผู้บริหารและผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการควบคุม ดูแลให้ ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตให้กับ

นักศึกษาตามคู่มือระบบ อาจารย์ท่ีปรึกษาของหลักสูตร โดยหลังจากท่ีหลักสูตรรับสมัคร คัดเลือก เตรียมความพร้อม 
และรับเป็นนักศึกษาของหลักสูตรแล้ว นั้น หลักสูตรท าการพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ียังไม่มี นักศึกษา
ในสังกัด หรือนักศึกษาในสังกัดจบการศึกษาแล้ว เสนอช่ือ ให้คณบดีท าการแต่งต้ังเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับ
นักศึกษาในแต่ละ กลุ่ม โดยในปีการศึกษา 2552 (ค าส่ังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท่ี  167/ 2562) ดังนี้   

นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 
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นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 อาจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู 

อาจารย์มุทุดา แก่นสุวรรณ 
อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 อาจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ 
อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 อาจารย์ ดร. เขมิกา ทองเรือง 
อาจาร์จารุกัญญา อุดานนท์ 

 
ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาทุกท่านจะปฏิบัติหน้าท่ีดูแล และให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา 
ตาม หน้าท่ีท่ีปรากฎในคู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาของหลักสูตร และคู่มือ นักศึกษาท่ีได้รับเมื่อตอนปฐมนิแทศก์อาจารย์
ใหม่ เช่น การตอบข้อ ซักถามและช่วยแก้ปัญหาของนักศึกษาท่ีมีข้อสงสัยจากการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน การ
เพิ่มหรือการยกเลิกรายวิชา การแก้ผลการเรียน I การเบิกค่ารักษาพยาบาล การรับทุนการศึกษา รวมท้ัง การให้
ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพฒันาทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ และทักษะชีวิต พร้อมท้ัง
การก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน 
เป็นต้น อาจารย์ท่ีปรึกษาแต่ละท่านได้ท าการก าหนดช่วงเวลาในการให้ ค าปรึกษา และประกาศไว้ใน Office Hour 
และก าหนดช่องทางใน การติดต่อเพื่อขอรับค าปรึกษาไว้หลายช่องทาง เช่น การขอเข้าพบโดยตรงตามเวลาว่างท่ี
ประกาศไว้หรือติดต่อผ่านทาง Facebook, Line, e-mail และโทรศัพท์เป็นต้น ซึ่งหลังจากให้ค าปรึกษาแล้ว 
อาจารย์ท่ีปรึกษาจะติดตาม และประเมินผลการให้ค าปรึกษากับ นักศึกษาต่อไป 
 

 การประเมินกระบวนการ 
เมื่อส้ินสุดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความ พึงพอใจเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 

ด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านส่ือ ออนไลน์ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด 230 คน พบว่านักศึกษามี ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษาอยู่ในระดับมาก  โดยมีคะแนน 
เฉล่ีย 4.59  ซึ่งสามารถจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อส่ือสารได้หลากหลายช่องทาง เช่น แบบค าร้อง ตู้จดหมาย 
เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น ค่าเฉล่ีย 4.62   

2. การให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ และ
ทักษะชีวิต พร้อมท้ังการก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน ค่าเฉลีย 4.59  

3. การให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาท่ีมีปัญหาด้านการเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยด ีค่าเฉล่ีย 4.56 

4. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ค่าเฉล่ีย 4.60 

จากผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น หลักสูตรได้น าเข้าท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณา หัวข้อ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบควบคุมดูแลให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา โดยท่ีประชุมร่วมกัน วิเคราะห์ว่า ผลจากการประเมินนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จ ของระบบ
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ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาฯ เนื่องจากมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีและยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลของการ
ด าเนินการ ท่ีให้อาจารย์ท่ีปรึกษาเพิ่มช่องทางในการให้ค าปรึกษาส าหรับ นักศึกษารายบุคคล ท้ังทาง Facebook 
และทาง Line ท้ังแบบ กลุ่ม และแบบรายบุคคล และประกาศให้นักศึกษาในความดูแล ของตนทราบอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งได้มาจากการปรับปรุง กระบวนการตามผลการประเมิน เมื่อปีการศึกษา 2561 ซึ่งจากการปรับปรุงนี้
ส่งผลให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษาของหลักสูตรเกิด ความใกล้ชิดกัน และให้ค าปรึกษาท้ังทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิต ได้มากขึ้น  และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จ านวน 25 คน 

 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
การปรับปรุงกระบวนการเมื่อปีการศึกษา 2561 ด้วยการเพิ่มขั้นตอนท่ี 5 คือ เพิ่มช่องทางในการให้

ค าปรึกษาส าหรับ นักศึกษารายบุคคล ท้ังทาง Facebook และทาง Line ท้ังแบบ กลุ่ม และแบบรายบุคคล และ
ประกาศให้นักศึกษาในความดูแล ของตนทราบอย่างเป็นทางการ ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาของ
หลักสูตรเกิดความใกล้ชิดกัน และให้ค าปรึกษาท้ังทาง วิชาการ และการใช้ชีวิตได้มากขึ้น ท าให้อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา สูงขึ้น และเมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจต่อระบบการ ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาสูงกว่าปี
การศึกษา 2562 อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ การเกิดโรคอุบัติใหม่ โควิด 19 จึงอาจท าให้เกิด
ความเครียดในด าเนินชีวิต การเรียน รวมท้ังการอยู่กับสังคม หลักสูตรจึงมีมติ ให้ปรับปรุงขั้นตอนท่ี 4 โดยปรับปรุง
คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และในขั้นตอนท่ี 5 เพิ่มการติดต่อส่ือสาร โดยโปรแกรม 
การประชุมออนไลน์ เพื่อนักศึกษาจะสามารถแลกเปล่ียนการระหว่างนักศึกษา กับนักศึกษา และอาจารย์ท่ีปรึกษา 
เพื่อน าไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป  (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563) 

 
 ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ผลของการปรับปรุงกระบวนการยังไม่สามารถเห็นเป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากต้องน าไปใช้ในปี

การศึกษา 2563 ต่อไป  (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563) 
ผลการประเมินตนเอง 3 คะแนน 

3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3 R 7 C 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดใน  3 ด้าน ต่อไปนี้ 
ชีวิต สารสนเทศ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ 
 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 หลักสูตรได้ก าหนด

คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร โดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ การส ารวจต้อง
ในการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมกิจกรรมท่ีหลากหลาย และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ. 2  และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 
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1. หลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ท่ีจัดสรรงบประมาณ ส าหรับโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  

2. ส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา และการตอบแบบส ารวจความคิดเห็น  

3. น าข้อมูลท่ีได้จากการส ารวจความต้องการเสนอท่ีประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วม
พิจารณาความต้องการการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา  

4. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
5. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและโครงการท่ีก าหนดไว้  
6. ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการประเมินแผนการด าเนินงาน  
7. น าผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมให้มี ประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษาของ

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีมติให้คงไว้เช่นเดิมตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.2 ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้หลักสูตรเกิดมาตรฐาน สามารถพัฒนาให้
นักศึกษามีทักษะท่ีพึงประสงค์ในศตวรรษท่ี ๒๑ และส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเกิดการยอมรับในสังคม 
จึงด าเนินงานของหลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะท่ีหลักสูตรต้องการ
โดยมี มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห้องเรียน การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบ
การศึกษาอย่างเหมาะสมและจัดให้อย่างท่ัวถึง การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ผ่าน เพจ PA หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น 
ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา ดังนี้ 

 
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาการส่ือสารและการ ร่วมงาน

กับผู้อื่นซึ่งโครงการท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวที่หลักสูตรด าเนินการในปี การศึกษา 2562 ได้แก่  
1. โครงการสิงห์อีสาน วันท่ี  13-14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงได้แลกเปล่ียนประสบการเรียนเรียน การท ากิจกรรมระหว่างเรียน กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
2. โครงการ การบรรยายพิเศษเรื่อง “อีสานกับรัฐไทย: บนก้าวย่างของประชาธิปไตยและก้าวต่อไปสู่การ

กระจายอ านาจท้องถิ่น  ณ ห้องศิรสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
3. โครงการกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ วันท่ี 22 มกราคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. ทักษะชีวิตและการท างานได้แก่ การปรับตัวทักษะสังคมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมซึ่งโครงการท่ี 

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวที่หลักสูตรด าเนินการในปีการศึกษา 2562 ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความรพร้อมสู่บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ในวันท่ี 18 กันยายน 

2562 ณ ห้องศิรสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพ  ภาวะผู้น า เพื่อให้สามารถน าความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  
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2. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  วันท่ี 17- 20 ตุลาคม 
2562 องค์กรช้ัน เช่น ศาลาว่าการพัทยา จากการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้เข้าใจรบบบริหารจัดการ 
และได้พบปะและเปล่ียนกับผู้บริหารและคณะท างานขององค์การท่ีไปเยี่ยม 

3. โครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย วันท่ี 9 เมษายน 2563 และวันท่ี,16 เมษายน 2563 ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการ
ดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 100 นักศึกษามีความรู้และ ประสบการณ์จริงในการลงพื้นท่ีและส ารวจและเก็บ
ข้อมูลในท้องถิ่น 

ด้านผลการด าเนินงานตามท่ีได้มีการประชุมอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรไทยครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 
เมษายน 2563 พบว่า นักศึกษาเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมี กิจกรรมท่ีจัดขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาท่ีเข้าอบรมมีความสามารถ วิชาการควบคู่กับการมีทักษะในการใช้ชีวิต มีทักษะทางการส่ือสาร มีพฤติกรรม
เชิงบวก คิดอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เช่ียวชาญซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์ 
สาขาวิชาท่ีตนเรียน สามารถน าความรู้และเทคนิคท่ีได้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและ อาชีพภายหลัง
ส าเร็จการศึกษา ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อวิชาชีพในอนาคตและเกิดแรงบันดาลใจใน การศึกษาสาขาวิชาของตนเอง 

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ การรู้เท่าทันสารสนเทศการรู้เท่าทันส่ือการรู้เท่าทัน 
เทคโนโลยีซึ่งโครงการท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวท่ีหลักสูตรด าเนินการในปี การศึกษา 2562 ได้แก่ 
ได้แก่ โครงการรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์   "ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึก
ประสบการณ์" วันท่ี 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยนคร
นพม  นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  ผลการด าเนินงานพบว่า นักศึกษาทุกช้ันปีให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการร้อย ละ 100 
โดยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินงานโครงการและมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ส าราญ วิเศษ ผู้สอนเป็นผู้ให้
ค าปรึกษา  ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะของตนในหลากหลายด้าน เช่น การท างานกลุ่ม การบริหารจัดการ ภาวะ
ผู้น า การน าเสนอต่อหน้าสาธารณะ การติดต่อประสานงานท้ังภายในและภายนอกองค์กร ท้ังยังฝึกทักษะด้านเป็นผู้
ด าเนินรายการ   

2. โครงการ TED Talks PA NPU ในวันท่ี 23 กันยายน 2562 และวันท่ี 25 กันยายน 2562 ณ ห้องศิรสิทธิ์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 เป็นผู้ด าเนินโครงการต้ังแต่การ
วางแผนด าเนินโครงการ การด าเนินโครงการ และการประเมินโครงการ และอาจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์  
ผู้สอนให้ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการ ส าหรับนักศึกษาช้ันปี ท่ี 1-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการ และการด าเนินชีวิตต่อไป  

3 การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย วันท่ี 13 มีนาคม 2563 
ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านการ
ส่ือสาร ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน 

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 
2562 นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายท้ัง 3 ด้าน 1) ทักษะ การเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะชีวิตและการท างาน 3) 
ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยี จาก การประเมินผลการด าเนินงานพบว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยเข้าร่วมโครงการถึงร้อย ละ 100 ส่วนความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ อยู่ในระดับดี นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ ตรงจากการลงพื้นท่ีชุมชน เสริมสร้างการเป็นพลเมืองท่ีดีมีจิตส านึกสาธารณะ มีความสุขจากการ 
แบ่งปันและเรียนรู้ท่ีจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 6 ด้านท่ี ก าหนดไว้ในมคอ.2 ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านการปฏิบัติงานตลอดจน เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา 
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และน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงกิจกรรมการ เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 
21 ต่อไป ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาร้อยละ 10 ยังขาดความมั่นใจในการแสดงออก โดยเฉพาะ อย่าง
ยิ่งในการพูดหน้าช้ันเรียน และความกระตือรือร้นรวมถึงขาดความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม  

 
 การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ในปีการศึกษา 2562 พบว่าสามารถน ามาใช้ด าเนินการได้อย่างดี ส่งผลให้นักศึกษาทุกช้ันปีได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 อย่างไรก็ตามควรจะมี การเพิ่มเติมข้ันตอนการส ารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน 
เพื่อการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรมีมติปรับปรุงระบบขั้นตอนท่ี 2. ส ารวจความต้องการของ

นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษท่ี 21 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา และ
การตอบแบบส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ควร
จัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในช้ันเรียน เพื่อการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

 ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการส ารวจความต้องการนักศึกษา

ระหว่างภาคการศึกษา จึงท าให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในทุกมิติ ท้ังด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศ ส่ือเทคโนโลยีได้แก่ การรู้เท่าทัน
สารสนเทศ ส่งผลให้นักศึกษาเป็นผู้ท่ีมีจิตอาสา มีความเป็นผู้น านักศึกษา สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในการเรียน
และการท างานร่วมกับผู้อื่น (ผลการประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากหน่วยงาน
ภายนอก/ผู้ใช้บัณฑิต) ส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ นายสุพจน์   เฉิดจ าลอง ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2563 และนายชัชวาล ประพฤธิ์ชอบ 
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้รับเลือกประธานสภานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ผลการประเมินตนเอง 4 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  
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3.3.1 อัตราการคงอยู่ 

 

 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 3.2 จ านวนการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ลาออกและคัดชือ่ 
ออกสะสมจนสิ้นปกีารศึกษา 

2562 
(2) 

อัตราคงอยู่ 
 

(𝟏)−(𝟏)

(𝟏)
x 100 

2560 95 16 83.16 

2561 36 3 91.67 

2562 97 3 96.91 

 
อัตราการคงอยู่  

- ปีการศึกษา 2560 มีนักศึกษารับเข้า95 คน มีอัตราคงอยู่ 79 คิดเป็นร้อยละ 83.16 

- ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษารับเข้ารวม 36 คน มีอัตราคงอยู่ 33 คิดเป็นร้อยละ 
91.67 

- ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารับเข้ารวม 97 คน มีอัตราคงอยู่ 94 คิดเป็นร้อยละ 
96.91 

 

 

3.3.2 อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 
 
 
 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า 

(1) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร
(2) 

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
รวมเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 

(3) 2559 2560 2561 2562 
 

2557 141  123   87.23 

2558 120   84  70.00 

2559 100    75 75.00 

- นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนปีการศึกษา 2557 จ านวน 141 คน ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 
จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 82.23 
- นักศึกษาท่ีเข้าเรียนปีการศึกษา 2558 จ านวน 120 คน ส าเร็จการศึกษา 84 คน  
คิดเป็นร้อยละ 70.00 
- นักศึกษาท่ีเข้ามาเรียนปีการศึกษา 2559 จ านวน 100 คน ส าเร็จการศึกษา 75 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75.00 
 
 

3.3-1 ความพึงพอใจ 
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 

จากการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากท่ีสุด ค่าเล่ีย 4.54  เมื่อเปรียบเทียบผลย้อน หลัง 3 ปี มีผลความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น ดังนี้ 
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ปีการศกึษา ความพึงพอใจของ

นักศกึษาต่อ
หลักสตูร 

ความพึงพอใจของ
นกัศกึษาต่อการ

จัดการขอ้ร้องเรียน 

ความพึงพอใจ
ภาพรวม 

2560 4.50 4.44 4.47 
2561 4.53 4.47 4.50 
2562 4.55 4.50 4.54 

ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2563  
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจ   
ด้านหลักสูตรการศึกษา พบว่า  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา ด้านหลักสูตรการศึกษา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 4.55  เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความ
เช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.55 รองลงมา คือ ความทันสมัยและความ
หลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร ค่าเฉล่ีย 4.52 และ การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม ค่าเฉล่ีย 4.50 

ด้านการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉล่ีย 4.59  เมื่อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ การเปิดโอกาสให้นักศึกษา
สามารถติดต่อส่ือสารได้หลากหลายช่องทาง เช่น แบบค าร้อง ตู้จดหมาย เฟซบุ๊ค ไลน์ 
เป็นต้น มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.62 รองลงมา อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความช่วยเหลืออื่นๆ 
หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 4.60 และ การให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน 
วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ และทักษะชีวิต พร้อมท้ังการ
ก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการเรียค่าเฉล่ีย 4.59 

ส่ิงท่ีนักศึกษาต้องการให้หลักสูตรพัฒนา ได้แก่ ด้านส่ือการเรียนการสอนท่ี
ทันสมัย การจัดสอน ซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาทางการเรียน เสนอแนะให้
หลักสูตรจัดกิจกรรมนอกสถานท่ี เพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาต้องการให้มีกิจกรรมท่ีนักศึกษา
ออกได้ไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังมี ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนว่าเป็นหลักสูตรท่ีพัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาได้เป็น อย่างดี อาจารย์คอยดูแลให้
ความช่วยเหลือ เป็นกันเองและเอาใจใส่นักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 
 
 

ผลการจัดการข้อร้องเรียน 
ในภาคเรียนท่ี 2/2562 ท่ีมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 ท่ีเรียนรายวิชาการเตรียมฝึก

ประสบการณ์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร้องเรียนต่ออาจารย์
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ผู้สอนว่าห้องเรียนท่ีคณะจัดให้ให้เป็นห้องเรียน มีโปรแกรมท่ีไม่สมบุรณ์ส าหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติส าหรับการวิจัย และอยากให้สอนเพิ่มเติมการใช้โปรแกรมการ
ค านวณ ก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนจึงได้น า 
เสนอต่อท่ีประชุมอาจารย์ผิดชอบ หลักสูตรและได้หาทางแก้ปัญหาด้วยการประสาน
เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจความพร้อม และความสมบูรณ์ของโปรแกรม  และได้
สอนเติมเพิ่มการใช้โปรแกรมเพื่อการค านวนณ ท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
แก้ไขปัญหาและได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมี โปรแกรมพร้อมใช้
งาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 
 

ล าดับที่ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดใน มคอ. 2 ค่าเฉลี่ยคะแนน 
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.88 
2 ด้านความรู้ 4.87 
3 ด้านทักษะทางปัญญา 4.81 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.84 
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโลยีสารสนเทศ 4.83 

ค่าเฉล่ียรวม 4.85 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ภาระการมีงานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี  
ผลการด าเนินงาน : 

วันท่ีส ารวจ.........................  
  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 84 100 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 79 94.05 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 
     - ตรงสาขาท่ีเรียน 
     - ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

76 97.96 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ 3 2.04 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

 
หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5) 
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ตารางที่ 4.1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562 

 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1/2562 3 10 10 10 - - - - - 33 33 
30003102 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1/2562 8 10 9 7 - - - - - 33 33 
30004401 คุณธรรมจริยธรรมกบัการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1/2562 
21 17 19 16 20 - - - - 98 98 

30004301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา 

1/2562 
4 5 19 16 10 - - - - 53 53 

30004407 เศรษฐศาสตร์การปกครอง 1/2562 19 12 15 9 15 10 2 2 - 84 82 
30004104 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมใน
อนุภาคลุ่มน้ าโขง 

1/2562 
18 20 8 9 1 0 0 2 - 58 56 

30006101 การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1/2562 
21 7 10 - - - - - - 39 39 

30102301 หลักรัฐศาสตร ์ 1/2562 - - - 7 19 18 7 - - 81 81 
30102204 ระบบบริหารราชการไทย 1/2562 3 5 19 16 10 1 - - - 53 53 
30111228 รัฐธรรมนูญ 1/2562 10 3 6 9 5 8 2 3 5 46 41 
30102203 เศรษฐศาสตรแ์ละการคลังสาธารณะ 1/2562 7 3 8 14 15 5 2 2 - 56 54 
30102207 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1/2562 4 5 19 16 10 - - - - 53 53 
30102303 การจัดการงบประมาณของรัฐ 1/2562 4 7 8 5 4 2 1 - - 32 32 
30102314 องค์การและการจัดการ 1/2562 - 1 6 13 10 2 - - - 32 32 
30102210 การบรหิารปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ 

1/2562 
4 5 19 16 10 - - - - 53 53 

30102312 กฎหมายปกครอง 1/2562 - - 2 6 12 7 4 - 1 36 35 
30102311  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เบื้องต้น 

1/2562 
24 7 4 6 30 1 1 1 0 74 73 

30102402  สถิติส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

1/2561 
3 5 19 16 10 1 - - - 53 53 

30102424 กฏหมายอาญา (ภาคทัว่ไป ภาคผิด) 1/2562 5 4 19 16 10  - - - 53 53 
30102425 คุณธรรมจริยธรรมส าหรบัผู้บริหาร 1/2562 10 5 19 16 5  - - - 53 53 
30102311 แรงงานสัมพันธ์ 1/2562 10 6 13 18 18 7 - - - 73 73 
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิาชีพ
ทางรัฐประศาสตร ์

1/2562 
32 43 - - - - - -  73 73 

30102418 การประเมินโครงการ 1/2562 -4 8 7 2 - - - - - 21 21 
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 1/2562 50 24 2 1 - - - - - 78 78 
30102428 กฎหมายลักษณะพยาน 1/2562 5 3 6 23 13 17 9 - - 79 76 
30102439 การพฒันาองค์การ 1/2562 5 7 8 5 - - - - - 25 25 
30102436 การพฒันาบุคคลและฝึกอบรม 2/2562 27 30 17 2 - - - - - 76 76 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
30001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2562 5 13 17 9 4 - - 1 4 54 49 
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2562 7 13 14 - - - - - - 33 33 
30003101 ภาษาจีนเบื้องต้น 2/2562 1 2 3 28 - - - - - 33 33 
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

2/2562 
10 12 25 24 24 5 2 - 3 81 78 

30006101 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 2/2562 7 13 11 11 5 5 0 1 0 54 53 
30111401 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 2/2562 2 8 13 16 13 14 3 5 - 74 69 
30005102 คณิตาศาสตร์และตรรกวิทยา 2/2562 4 13 18 11 1 - - 1 0 48 47 
30006102 สุขภาพ กฬีา และสนุทรียภาพ 2/2562 2 15 13 16 13 12 2 8 - 74 66 
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร ์ 2/2562 8 5 7 16 9 3 - 2 3 54 49 
30102205 การเมืองการปกครองของไทย 2/2562 7 6 7 2 1 1 - - - 24 23 
30102206 การบรหิารและการปกครองท้องถิ่น
ไทย 

2/2562 
3 2 11 17 - - - - - 33 33 

30111403 กฏหมายอาญา 2/2562 2 10 11 10 2 - - - - 34 34 
30102301 การวิเคราะหืนโยบายสาธารณะ 2/2562 3 12 7 9 2 - 1 - - 34 34 
30102432 พฤติกรรมองค์การ 2/2562 2 10 11 10 2 - - - - 34 34 
30102404 การบรหิารเชิงกลยุทธ ์ 2/2562 2 8 15 5 3 - - - - 34 34 
30102552 การฝึกประสบการวชิาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร ์

2/2562 
32 33 8 - - - - -  73 73 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 



 

 

39 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1-1   การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: หลักสูตร รป.บ. มีจ านวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ปรับสาระในรายวิชาให้
ทันสมัย จ านวน 48 วิชา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีการปรับปรุงทุก 5 ปี 
2. หลักสูตรท่ีทันสมัย และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร/วิจัยการใช้

หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรท่ีผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบ หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
1.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร 
1.2  ติดตามบัณฑิตเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมี

ต่อหลักสูตร ข้อ 1.1-1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการร่างหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 

2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร  
2.2  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าท่ี ความเหมาะสมของอาจารย์

ผู้สอน  
2.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตร  
2.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแก้ไขสาระรายวิชา และปรับเปล่ียนอาจารย์ผู้สอนตาม

มติท่ีประชุม    
2.5  จัดท าร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
3.1  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.2  เสนอซื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งต้ัง 
3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์ หลักสูตรท่ีด าเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชา 
       5.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ 
       5.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอขั้นตอนต่อไป 
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาเพื่อพิจารณา 
       6.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
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       6.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอขั้นตอนต่อไป 
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา 

7.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
7.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอขั้นตอนต่อไป 

8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน 
8.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
8.2  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น webside, facebook, ฯลฯ 

9. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน า
ข้อเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับแนวทางการน าเสนอหลักสูตรท่ีผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 

10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พฒันาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน 
10.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระ

รายวิชาในหลักสูตร 
10.2.  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระ

รายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย  
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
จากระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการ

ตามระบบและกลไก พบว่า มีการด าเนินงานตามระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรมีการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยน าหลักในมอค. 2 หมวด ความส าคัญหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมท้ังด้านทฤษฎีและการปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการบริ หาร
ประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่งรัฐ ซึ่งหมายรวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง 
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและความส าคัญของการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐท้ังในระดับภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่น 
รวมท้ังเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการ
สร้างพหุวิทยาการ โดยการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน 
และจัดการเรียนรู้อย่างเช่ือมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เห็นภาพรวม เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องท่ีเรียนกับ
ชีวิตจริงเพื่อให้บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม 

จากสาระส าคัญข้างต้นจึงน ามาสู่การก าหนดวัตถุประสงค์และปรัชญาของหลักสูตรท่ีต้องการผลิตบัณฑิต
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์วิชาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยการบูรณา
การองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น า และเป็นก าลังแรงงานท่ีมีศักยภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  

ท้ังนี้ ในการส าราวจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
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ประศาสนศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ควรบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ 

1. บัณฑิตเป็นผู้ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบท้ังในส่วนตนและส่วนรวม สามารถ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น และมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

2. บัณฑิตมีความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ความก้าวหน้าในศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับท่ี
เปล่ียนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันท่ีเกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

3. บัณฑิตสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จาก
แหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาท่ีซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  

4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกท่ีดีของกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวได้ในสังคมท่ีมีความหลากหลาย รับฟังความเห็นท่ีแตกต่างและแสดงความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบท่ีหลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือทาง
สถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถส่ือสาร
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปีการศึกษา 2561 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 เพื่อให้ทันเริ่มใช้ในการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561 มีการปรับปรุงรายวิชาจากหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 2556) (มคอ. 2 หลักสูตรรัฐประ
ศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 2561)โดยผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากท่ีประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 
วันท่ี 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

2. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 6/2560 
วันท่ี 19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี 11 /2560 วันท่ี 17  เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560   

4. คณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561  

5. สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี4/2561 วันท่ี 10  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 
2561   
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 การประเมินกระบวนการ 
หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบปรับปรุงหลักสูตรอย่าง เคร่งครัด จนท าให้การปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ส าเร็จ

จนได้ร่างหลักสูตร ท่ีผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านความเห็นชอบจาก คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติ รวมทั้งเสนอต่อ สกอ. และได้เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561 
ส าเร็จตามเป้าหมายท่ี หลักสูตรได้วางไว้ อย่างไรกต็าม พบว่า เริ่มกระบวนการปรับปรุงต้ังแต่ วันท่ี 22 มิถุนายน 
2560  และสภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติหลักสูตร วันท่ี 10 มีนาคม 2561 ซึ่งถือว่าระยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตรใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เนื่องจากความล่าช้าในการประสานงานระห่างหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัย   

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงร่วมกันพิจารณาปัญหาดังกล่าว และมีมติร่วมกันในการ

ปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป (พ.ศ. 2565) ควรมีก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้ติดตามและ
ประสานงานระหว่างหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2562)  

 ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดเป็นระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ดังกล่าว

ในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2565) ต่อไป  (รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2562) 

5.1.2 การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ: รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จ านวนอย่างน้อย 5 รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้ ปรับปรุงรายวิชาท่ีรับผิดชอบให้ทันสมัยตาม 
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

  ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษาท่ีผ่านมาหลักสูตรมีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ท่ีประชุม จึงได้น าระบบ

และกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ มาใช้ ในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการปรับปรุง
รายวิชาโดยการพิจารณาค าอธิบายรายวิชาประกอบกับผลการวิเคราะห์จาก มคอ. 5 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

2. อาจารย์ผู้สอนเขียน มคอ.3 / มคอ. 4 ท่ีมีเนื้อหาท่ีทันสมัย และสอดคล้องกับความรู้ในศาสตร์ด้าน
รัฐศาสนศาสตร์ปัจจุบัน  

3. อาจารย์ผู้สอนใช้ มคอ.3 / มคอ.4 เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน  
4. ประเมินกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาให้ทันสมัย 
5. ปรับปรุงกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาให้ทันสมัย 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลการปรับปรุง/พัฒนาออกแบบสารระรายวิชาท่ีเป็นรูปธรรมต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 
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 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2562  ท่ีประชุมได้น า

ข้อเสนอแนะจากกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาปรับปรุงในด้านการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนส่ือท่ีใช้
ประกอบการสอนในรายวิชาท่ีจะ เปิดสอนในภาคการศึกษา 2562 และมีมติให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่ง มคอ.3 ก่อน
ปิดภาคเรียน 30 วัน  ในส่วนของการปรับเฉพาะรายวิชานั้น หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักสูตรท่ี
ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตลอดจน 
สอดคล้องกับสภาวการณ์เปล่ียนแปลงของโลกท่ีมีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะขอกล่าวแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็น
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และประเด็นความสอดคล้องกับสภาวการณ์ เปล่ียนแปลงของ
โลก 

ประเด็นความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ พบว่า หลักสูตรได้พัฒนาและปรับปรุง รายวิชา
ต่างๆ ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์กชกร เดชะค าภู ได้ให้นักศึกษาค้นประเด็นส าคัญในปัจจุบันที่น ามาต่อยอดการ
พัฒนาโครงร่างการวิจัยของของนกัศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษา ศึกษาบทความวิชาการท่ีเกี่ยวข้องการบริการ
สาธารณะ เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตั้งค าถามการวิจัย รายวิชาการพัฒนาองค์ อาจารย์ วรวุฒิ อิน
ทนนท์ ได้มอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อให้เห็นสภาพการด าเนินงาน และน ามา
แลกเปล่ียนภายในช้ันเรียน   

ประเด็นความสอดคล้องกับสภาวการณ์เปล่ียนแปลงของโลกพบว่าหลักสูตรได้พัฒนาและ ปรับปรุงรายวิชา
ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์เปล่ียนแปลงของโลก เช่น ในสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์                
จารุกัญญา อุดานนท์  เชิญวิทยากร    ในประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและให้นักศึกษาวางแผนการ
ด าเนินงานในทุกกิจกรรม  รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศานศาสตร์ อาจารย์ส าราญ วิเศษ   
ได้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ อาจารย์ส าราญ วิเศษ ได้มอบหมายให้นักศึกษา ท่ีออกฝีกประสบการณ์วิชาได้จัดท าโครงการ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นท่ีและลงพื้นท่ีเพื่อด าเนินโครงการด้วยตนเอง ร่วมกับหน่วยงาน และมีการติดตาม
ประเมินผลทุก 1 เดือนระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 
 การประเมินกระบวนการ 
จากผลการด าเนินงานภายใต้ระบบกลไกข้างต้น ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 

6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563 คณะกรรมการประเมินแล้วมีความเห็นว่า ระบบกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรท่ีใช้มี
ความเหมาะสม ท าให้หลักสูตรและรายวิชาต่าง ๆ สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงของสังคมและศาสตร์ ท่ีใช้  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะของรายวิชาท่ีเป็นการศึกษาถึงสถานการณ์ท่ีเป็น
ปรากฏการณ์จริงของสังคมท่ีมีพลวัต การเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับสาระรายวิชาเพื่อการเรียนการสอนจึง
มีความส าคัญ และจ าเป็นในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง   

 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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การประเมินผลกระบวนการและการปรับปรุง จากการด าเนินการข้างต้นและผลส ารวจความพึงพอใจ ท่ี

ประชุมหลักสูตรฯ ได้ สรุปผลการด าเนินการในปีการศึกษาท่ีผ่านมามีความพึงพอใจโดยเฉพาะในผลการ ด าเนินการ
ข้อท่ี 1 และ 2 ท่ีมีการปรับปรุงแผนการศึกษาซึ่งเป็นการด าเนินการต่อเนื่องมาต้ังแต่ปีการศึกษา 2561 ท าให้
หลักสูตรฯ มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์และความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ ซึ่งผลส ารวจความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ค่าเฉล่ีย 4.66 และความพึงพอใจต่อหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาทุกช้ันปี อยู่ในระดับ
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการคุณภาพหลักสูตรระดับ             
ปริญญาตรี อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.67  

 
 ผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2562 จึงมีมติให้น าระบบกลไกลการปรับสาระ
รายวิชาในหลักสูตรไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
 

ผลการประเมินตนเอง   3 คะแนน 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2-1 การก าหนดผู้สอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวน 50 รายวิชา อาจารย์ผู้สอนครบตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: -อาจารย์ผู้สอนทุกคนในทุกรายวิชาต้องมีความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอน หรือสบการณ์ 
หรือมีการประเมินการสอนจากนักศึกษา 3.51 ขึ้นไป  

 ระบบกลไก  
ระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอน หลักสูตรมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและกลไกท่ีก าหนดไว้ โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดท าแผนการเรียนการสอนและวางระบบผู้สอนท่ีมีความรู้ ความช านาญในเนื้อ
วิชาท่ีสอน รวมทั้งผู้สอนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอน โดยมีความ
สอดคล้องกับ มคอ. 2 ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดแผนการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาโดยน า มคอ. 2 มา
พิจารณา 

2. ประธานหลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามประสบการณ์ ผลงานวิชาการ 
จ านวนรายวิชาท่ีสอน และภาระงาน  

3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา และด าเนินการสอนรายวิชา 
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
5. ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอน 
7. รายงานผลการปรับปรุงก าหนดผู้สอน 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
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ในการประชุมอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 24 เมษายน 2562 หลักสูตรได้ประชุมเพื่อ

ก าหนดผู้สอนขึ้นในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2562 โดยพิจารณาผู้สอนจากวุฒิการศึกษา ผลการประเมินการสอน
จากนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ของอาจารย์ในสาขา ก าหนดอาจารย์ผู้สอน  โดยพิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการ
ประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในแต่ละรายวิชาเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน พิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีสอน ประสบการณ์ท างาน และผลงาน
วิชาการ และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละช้ันปี ไม่เกิน 2 รายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนในทุกรายวิชาต้องมี
ความเช่ียวชาญในรายวิชาท่ีสอน หรือประสบการณ์  เช่น ในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ได้ก าหนด 
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
เช่ียวชาญในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์” เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว นอกจากการค านึงใน ด้านความรู้แล้ว 
หลักสูตรยังได้พิจารณาประสบการณ์และความสามารถของผู้สอน เช่น ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรได้ก าหนดให้ อาจารย์กชกร เดชะค าภู เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลงานวิจัยของคณะและมีผลงานเป็นผู้ท่ีมีผลงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง และรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ รายวิชา การฝึกการวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบทีม โดยมีอาจารย์จารุ
กัญญา อุดานนท์ และอาจารย์ส าราญ วิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก 

เมื่อส้ินสุดภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรได้จัดประชุมครั้ง ท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 6 
พฤศจิกายน 2562 ขึ้น เพื่อติดตามผลการก าหนดผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษาด้วยการประเมินตามสภาพ จริงของ
ประธานหลักสูตรและได้แจ้งในท่ีประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบว่านักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนก็มีความพึงพอใจต่อวิชาท่ีได้ รับผิดชอบสอน และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนไม่มีรายวิชาใดได้คะแนนต่ ากว่า 3.51 

 การประเมินกระบวนการ 
เมื่อส้ินภาคเรียนท่ี 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563 โดยมี

วาระ หนึ่งท่ีได้กล่าวทบทวนผลการก าหนดผู้สอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ระบบท่ีใช้ในการคัดเลือก
ด้วยการประชุมหารือโดยค านึงถึงความรู้และความสามารถนั้นท าให้สามารถจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนทุก
คนสอนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีไม่มี
รายวิชาใดต่ ากว่าระดับ 3.51 แต่อย่างไรก็ตามระบบและกลไกยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นท่ีประชุมได้พิจารณา 
ร่วมกัน และก าหนดระบบกลไกใหม่ 

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
อย่างไรก็ตามหลักสูตรต้องการให้ระบบกลไกประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้พิจารณาร่วมกัน และก าหนดระบบกลไกใหม่ดังนี้ 
1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรเพื่อร่วมกันจัดแผนการเรียนการสคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนตามความ

เช่ียวชาญของอาจารย์ผู้สอน 
2. ประธานหลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามประสบการณ์ ผลงานวิชาการ 

จ านวนรายวิชาท่ีสอน และภาระงาน โดยพิจารณาจาก 
2.1 พิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในแต่ละรายวิชา

เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
2.2 พิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความรู้และความเช่ียวชาญในเนื้อหาท่ีสอน ประสบการณ์ท างาน และ

ผลงานวิชาการ และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละช้ันปี ไม่เกิน 2 รายวิชา 
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3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา และด าเนินการสอนรายวิชา 
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
5.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
6. อาจารย์ผู้ผู้รับชอบหลักสูตรได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการก าหนดผู้สอนในระหว่าง ภาคการศึกษา 
7. ประเมินการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาและผู้สอนในสาขาและน ามาแลกเปล่ียน 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอน  
9. ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
10. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนและวางแผนใช้ใน ภาคการศึกษาต่อไป 
11. รายงานผลการปรับปรุงก าหนดผู้สอน 

 ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดเป็นระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอน และใช้ระบบและกลไก ดังกล่าวในปี

การศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันที 1 เมษายน 2563) 

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

เป้าหมายเชิงปริมาณ  ทุกรายวิชาต้อง มคอ.3 มคอ.4 จ านวน 50 รายวิชา ท่ีจะต้องส่งให้หลักสูตรภายใน 30 วัน
ก่อนเปิดภาคเรียน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  มคอ.3 มคอ.4 ต้องมีเนื้อหาสาระท่ีครบถ้วนและทันสมัยและสามารถใช้จัดการเรียนการสอน
ได้ 

 ระบบกลไก  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การ

จัดท าแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
1.ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดท าแผนการเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา 
2 .อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท าร่าง มอค.3 และ 4  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาร่าง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 4 
5. ประเมินกระบวนการก ากับติดตามจัดท า มคอ.3 และ มคอ. และการจัดการเรียนการสอน  
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการก ากับติดตามจัดท า มคอ.3 และ มคอ. และการจัดการเรียนการสอน  
7. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงก ากับติดตาม จัดท า มคอ.3 และ มคอ. และการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 

 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
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ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ กล่าวคือ หลักสูตรได้จัดการประชุมครั้งท่ี 

3/2562 โดยมีวาระท่ีกล่าวถึงการก ากับติดตามและการตรวจสอบการ ท า มคอ.3 และ มคอ.4 ท้ังนี้ท่ีประชุม
ก าหนดให้สร้างตารางการรับส่งและมีมติร่วมกันว่าต้องส่งก่อน วัน เปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน หลังจากนั้น
หลักสูตรได้ด าเนินการรับเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 จาก อาจารย์ผู้สอนจนครบทุกรายวิชา จ านวน 50 รายวิชา 
และประชุมวิพากษ์ มคอ.3 และมคอ.4 ของภาคเรียนท่ี 1/2562 (ในวาระการประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 5 
มิถุนายน 2562) ผลการวิพากษ์พบว่าแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ครอบคลุมกับ
ค าอธิบายรายวิชาสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ 

ขณะท่ีในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ก าหนดให้คณาจารย์ทุกคนได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 
ภายในวันท่ี 25 กันยายน 2562 และมอบหมายให้อาจารย์อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์  เป็นผู้รวบรวม ภายหลัง 
หลักสูตรจึงได้จัดการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563 ขึ้น โดยมีวาระการประชุมเพื่อ วิพากษ์ มคอ.3 
และ มคอ.4 ท่ีจะใช้ในภาคเรียนถัดไป ผลการวิพากษ์ พบว่า ในแต่ละรายวิชาควรมีการ ใช้ส่ือประกอบการสอนท่ีมี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนควรน างานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ 

 การประเมินกระบวนการ  
เมื่อส้ินภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 และ ภาคฤดูร้อน แล้วหลักสูตรได้จัดประชุมข้ึน เพื่อทบทวนผลการ

ด าเนินการก ากับและติดตามผลการด าเนินการจัดท ามคอ.3 และ มคอ.4 พบว่า ทุกรายวิชาได้ส่ง มคอ.3 / มคอ.4 
ก่อนเปิดภาคเรียนและการวิพากษ์ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนั้น โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาใน ประเด็นการ
จัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนานักศึกให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ใน Curriculum Mapping รวมท้ังการ
ตรวจสอบการน าผลการประเมินตาม มคอ.5 มาปรับปรุงพัฒนา พบว่า มี 1 รายวิชา คือ หลักรัฐศาสตร์ มีประเด็น
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ท่ีและสอดคล้อง Curriculum Mapping ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 2 
หลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนและให้ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4  จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ทบทวนผลการวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้ดี ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ มคอ.3 / มคอ.4 โดย
อาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และ มคอ.4 อีกท้ังมีการปรับกลวิธีในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น การใช้ส่ือประกอบการ การสอนแบบออนไลน์ในภาคฤดูร้อน
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค่โร่น่า 2019 และจัดเรียนการสอนท่ีทันสมัยเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
ส่งผลให้การประเมินผลการเรียนได้ตรงตามสภาพจริง และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และท าให้
ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนของรายวิชาได้ ทันท่วงที  

 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรได้ประชุมเพื่อพิจารณาระบบและกลไกด าเนินงานและ เห็นว่าระบบการก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน  สามารถใช้ งาน
ได้ยังไม่ชัดเจนนักเนื่องจากมีรายวิชา ท่ีจัดท ารายวิชา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในประเด็นการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาไม่สมบูรณ์ท่ีและสอด Curriculum Mapping ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ท้ังนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2562 ใช้หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2561 และมีการปรับปรุงรายละเอียดการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้ทันสมัย โดยหลักสูตรขาดการช้ีแจงกับอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม ดังนั้นเพื่อระบบและกลไกมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท ารายละเอียดมคอ 3  และ มคอ.4 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
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สามารถจัดส่งได้ตามก าหนดเวลา  ดังนั้นท่ีประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และก าหนดระบบกลไกใหม่ดังนี้ โดยเพิ่ม
ขั้นตอนการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ในหลักสูตร ทุกคน (รายงานการ
ประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563) 

 
 ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดเป็นระบบก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ 
มคอ.4) ให้สามารถใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563) 

 

5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 เป้าหมายเชิงปริมาณ: 1. มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย 
 2.มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ท่ีมีบูรณาการบริการวิชาการทางสังคม 
3. มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ท่ีมีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการลงพื้นท่ีท าวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย/

งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบการกากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม  

1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อคัดเลือกรายวิชาและผู้รับผิดชอบท่ีจะบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีมีการบูรณาการด้านการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนท่ีมีการ 
บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

4. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามท่ีก าหนด 

7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง ตามผลการประเมิน 

8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
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ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 24 

เมษายน 2562) ขึ้น โดยมีวาระเพื่อพิจารณา รายวิชาท่ีจะจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณาการท้ัง 3 ด้านคือ 
การวิจัย การบริการวิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งท่ีประชุมเห็นว่าหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสามารถ
บูรณาการร่วมกัน ได้และมีความพร้อมท้ังด้านทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ ท้ังนี้อาจารย์ผู้รั บผิดชอบ
หลักสูตรได้ก าหนดให้รายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบโดย อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ ได้
บูรณาการการสอนกับการวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม รายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบโดยอาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ โครงการ
บริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนารา
ชควาย และ รายวิชา คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารรับผิดชอบโดย อาจารย์ส าราญ วิเศษ  บูรณาการสอน
กับการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

หลักสูตรจึงได้ด าเนินการบูรณาการดังนี้ 
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รายวิชา คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

ผู้บริหารรับผิดชอบโดย อาจารย์ส าราญ วิเศษ โดยมอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการออกพรรษาไหลเรือไฟ ใน
วันท่ี 7 ตุลาคม 2562 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจงหวัดนครพนม   และน ามาแลกเปล่ียนในห้องเรียน 

-การบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์ กับบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ
บริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนารา
ชควาย ในวันท่ี 9 มกราคม 2563 และวันท่ี 16 มกราคม 2563  

- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบโดย 
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ ได้บูรณาการการสอนกับการวิจัย เรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงพืน้ท่ีเก็บรวมรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หลังจากการลงพื้นได้มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันอภิปราย
แลกเปล่ียนถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย 

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ จ านวน 4 ข้อด้วยกัน คือ (1) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยการบูรณาการระหว่างรายวิชา (2) เพื่อส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน 
(3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จริงในการลงพื้นท่ีส ารวจและเก็บข้อมูลในท้องถิ่น (4) เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเขียนรายงานและมีผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งพบว่า  นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ห้องเรียนควบคู่กับการด าเนินชีวิตจริง เป็นการเรียนท่ีเน้นท้ัง ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้รับฟังความรู้และประสบการณ์ จากชุมชนอีกด้วยรู้จักการเป็นทีมงาน ท าหน้าท่ีประสานงาน ต้อนรับ
ผู้เข้าร่วม โครงการ ดูแลการจัดงาน และได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหาใน 
สถานการณ์และได้ประสบการณ์ตรงด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

    
 การประเมินกระบวนการ 

เมื่อส้ินปีการศึกษาหลักสูตรได้จัดการประชุม (ครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี  1 เมษายน 2563) พบว่า หลักสูตร
ได้ ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า ผลของการด าเนินการ คือ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการนั้นต่าง
ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการให้ ระบบและกลไกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นท่ีประชุมได้พิจารณาร่วมกัน 
และก าหนดระบบกลไกใหม่ ในขั้นตอนท่ี 1 และ 3 เนื่องจากในการด าเนินการบูรณาการร่วมกันไม่สามารถ
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ด าเนินการไปตามแผน กระบวนการลงพื้นไม่เป็นไปตามท่ีตกลงกัน ในปีการศึกษาต่อไปเป็นควรมีมีการปรับปรุง 
ระหว่าง ผู้สอน กับเจ้าของโครงการเพื่อท าการปรับเปล่ียน และในปีการศึกษา  

 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรมใหม่ (รายงานการประชุม ครั้งท่ี 
6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563) ดังนี้ 

1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดขอบโครงการเพื่อ
คัดเลือกรายวิชาและผู้รับผิดชอบท่ีจะบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน/โครงการท่ีมีการบูรณาการด้านการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนท่ีมีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามท่ีก าหนด 

7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง ตามผลการประเมิน 

8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงาน
การประชุม ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563) 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.3  การประเมินผู้เรียน 

5.3-1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการประเมินกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ท้ัง 5 ด้าน จ านวน 44 รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือท่ีมีคุณภาพและผลการประเมินเป็นไปตาม
ศักยภาพ ทุกรายวิชามีการประเมินได้ครอบคลุมทุกจุดเน้น 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการประเมินผลการ เรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนี้ 

 ระบบกลไก /กระบวนการ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนและวัดผลประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาประจ าการศึกษาและจัด

ส่งผลการศึกษา 
4. คณะกรรมการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 
6. รายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ตาม กรอบ TQF 

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

อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อน ามาใช้ในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แจ้งให้นักศึกษาทราบสัปดาห์แรก โดยให้
อาจารย์ผู้สอนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสาระ และผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมท้ังระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการ
สอนเป็นรายคาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน ท้ังการทดสอบท่ีเป็นอัตนัยและปรนัยส าหรับรายวิชา
ทฤษฏี และ อีกท้ังยังมีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพื่อดูทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการท างานกิจกรรม
กลุ่มในกลุ่มรายวิชาปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรท่ีก าหนดไว้โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
ด าเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค และวิธีต่างๆ 
ตามท่ีได้ก าหนดไว้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทุกรายวิชา และเมื่อจัดการเรียนการสอนไปในระยะหนึ่ง 
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดของคะแนนให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง และน าผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง รวมท้ังสามารถตรวจสอบผล การเรียนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน 
หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงด าเนินการสรุปผลการเรียนท้ังหมดของรายวิชา เพื่อแจ้งให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นคู่ขนานกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  

เมื่อส้ินปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2562 ในวันท่ี 1 
เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตาม ระบบกลไก พบว่า   หลักสูตรจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ 5 ด้าน ตาม Curriculum Mapping ด้วยเครื่องมือการประเมินท่ีหลากหลาย อาทิ 
ข้อสอบ รายงาน โครงงาน พฤติกรรมการเข้าช้ันเรียน การวัดทักษะและการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริงในการ
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ประกอบอาชีพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จัดส่งผลกาเรียนมายังหลักสูตร โดยนักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียน 
ได้รับการประเมินผลการเรียนตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโปร่งใส่ พร้อมท้ังจัดท ารายงาน
ผลการด าเนินของรายวิชา มคอ. 5 และ มคอ.6  ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1. อาจารย์ ดร. เขมิกา ทองเรือง 2. อาจารย์
เจษฎา ไชยตา 3. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา 4. อาจารย์คณิน เช้ือดวงผุย 5 อาจารย์เอื้อ  มูลสิงห์ 6. อาจารย์
กษมา  ประเสริฐสังข์ 7. อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท 8. ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 

 
 การประเมินกระบวนการ 

จากผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ในการประเมินผู้เรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมหลักสูตรฯ 
ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้คงการด าเนินการในส่วนท่ีดีแล้วต่อไป ส่วนด้านท่ีต้อง
ปรับปรุงส าหรับปีการศึกษา 2563 ได้แก่ การเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ และผลจากการทวนผลสัมฤทธิ์
รายวิชา พบว่า ในการประเมินทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน ยังขาดการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีมติให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา สร้างเกณฑ์ในการประเมินให้ชัดเจน เพื่อผลการประเมินผู้เรียนท่ีมีความเช่ือมั่น ยิ่งขึ้น    

 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น ท่ีประชุมจึงได้มีมติ ให้มี

การปรับระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ของนักศึกษา
ดังนี้ 

1.อาจารย์ผู้สอนศึกษารายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อออกแบบการ จัดการเรียนการ
สอน และจัดท า มคอ. 3  

2. อาจารย์ผู้สอนสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามกรอบ TQF และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

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

หลักสูตร  
6. อาจารย์ผู้สอนน าเสนอผลการประเมิน (เกรด) ฉบับร่าง ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสม โดยท่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจซักถามวิธีการวัดผล และเอกสาร แสดงวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาได้  

7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและรับรองผลการประเมินผล การเรียนรู้ในรายวิชาแล้ว
ประธานลงนามรับรองในใบส่งผลการเรียนฉบับจริง หรือเสนอให้อาจารย์ ทบทวนการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาใหม่ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย อาทิ มีผลการเรียนได้ระดับ A เกือบท้ังช้ันเรียน หรือ F เกือบท้ังช้ันเรียน เป็นต้น 
ท้ังนี้อาจร้องขอให้อาจารย์ผู้สอนช้ีแจงด้วยวาจา หรือเอกสาร อนึ่งหากผลการประเมินนั้นมีข้อติดขัดประธาน
หลักสูตรอาจต้ังคณะกรรมการ ประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ได้ตามแต่กรณีท่ีเห็นสมควร  

8. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการทวนสอบ  
9. หลักสูตรทบทวนกระบวนการวางแผนและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและน า ผล

จากการตรวจสอบไปปรับปรุง  
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10. ก าหนดแนวทางส าคัญท่ีได้จากการทบทวนกระบวนการข้างต้นแล้วก าหนดเป็นรูปแบบเพื่อใช้ในปี 

ต่อไป 
 

 ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ดังนั้นหลักสูตรจึงน าระบบ/กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ไปใช้นปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563) 
 

5.3-2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ: รายวิชาท่ีเปิดสอนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2  จ านวน  44             
ได้ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ประเมินตามความรู้และความสามารถของ นักศึกษาอย่างแท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบ ได้  

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ เรียนรู้
ของนักศึกษาตามระบบกลไก ดังนี้ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการเรียนรู้ไปยังคณะ  
2. แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. ด าเนินการจัดการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติท้ัง 6 ด้าน  
4. น าเสนอผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบ 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ในวันท่ี 6 มีนาคม 2563  

เพื่อก าหนดรายวิชาท่ีจะทวนสอบท้ังหมด 11  รายวิชา จากนั้นท่ีประชุมได้ เสนอให้มีการพิจารณาคณะกรรมการ
ทวนสอบ และเสนอไปยังคณะเพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบ วันท่ี 25 เมษายน  2563 หลักสูตรได้จัดให้มีการ
ทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบ รายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนท่ี 2 จ านวน 44 
รายวิชา ทวนสอบ 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.00 ดังนี้ 

 
1. รายวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังงสาธารณะ 
2. รายวิชา การจัดการงบประมาณของรัฐ 
3. รายวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
4. รายวิชาแรงงานสัมพันธ์ 
5. รายวิชาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 
6. รายวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย 
7. รายวิชาพฤติกรรมองค์การ 
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8. รายวิชาองค์การและการจัดการ 
9. รายวิชาระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
10. รายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
11. รายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์ 

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบว่า การทวนสอบครั้งนี้ ทุกวิชามีกระบวนการในการตัดสินผลการเรียนท่ี
เหมาะสมและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติโดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการว่าควรเก็บผลการ
ประเมินและค าช้ีแนะเพื่อน าไป ปรับปรุงแก้ไขในการปรับปรุง มคอ.3 ในรอบต่อไปโดยอาจต้องสร้างเครื่องมือเพื่อ
ตรวจทานการปรับปรุงจากการประเมินรอบท่ีผ่านมาและเสนอแนะให้มีการท าวิจัยในช้ันเรียนเพิ่มขึ้น  

 
 การประเมินกระบวนการ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการทวนสอบ 11 รายวิชา แต่รายวิชาอีก 33 รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ได้ร่วมกันตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาการด าเนินการตาม
ระบบกลไกดังกล่าวใน การประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563 และ พบว่า ระบบและกลไกดังกล่าวมี 
ประสิทธิภาพ เมื่อด าเนินการตามระบบแล้วหลักสูตรสามารถด าเนินการทวนสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้  และผลจาก
การทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบพบว่าทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา มีการประเมินผลตาม
สภาพจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น ท่ีประชุมจึงได้มีมติ ให้มีการปรับระบบกลไก  

 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
   จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาดียิ่งขึ้น ท่ีประชุมจึงได้มีมติ ให้มีการปรับระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2562) ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนนักศึกษา และรายงานผลการเรียนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา หากมีคะแนนท่ีผิดปกติ 

อาจขอให้อาจารย์ช้ีแจง หรือขอตรวจสอบเครื่องมือในการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. อาจารย์ผู้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ  
4. แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบท่ีมาจากอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภายนอก

คณะ หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม 
5. ด าเนินการจัดการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติท้ัง 5 ด้าน  
6. น าเสนอผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบ 

 ผลการปรับปรุงระบบกลไก  (เป็นรูปธรรม) 
ผลของการปรับปรุงระบบกลไกสามารถเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จากผลการด าเนินงานของระบบการ

ประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันระหว่าง มคอ .3  มคอ. 4 มคอ.5 และมคอ. 
6 และเป็นไปตาม Curriculume Mapping ท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 2 
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5.3-3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   
เป้าหมายเชิงปริมาณ: 1. มคอ 5 / มคอ 6 จ านวน 44 รายวิชา 

2. มคอ.7 จ านนวน 1 เล่ม จัดท าหลังส้ินสุดปีการศึกษาภายใน ระยะเวลา 60 วัน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: 1. มี มคอ 5 และมคอ 6 สอดคล้องกับ มคอ 3 มคอ 4 และส่งตามก าหนดเวลา 

2. มคอ 7 มีความถูกต้องสมบูรณ์และรายงานตรงตามระเวลาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ 
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกและมีผลการประเมินตนเองใน 

การก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) ระดับมากกว่า 
3.01 ติดต่อกันมา 3 วงรอบ คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2561  ซึ่งแสดงให้เห็นระบบ และกลไกท่ีมีคุณภาพ ดังนั้นใน
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ใช้ระบบกลไกในการ ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
หลักสูตร 

2. ด าเนินการตามแผนโดยก ากับติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 
ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคฤดูร้อน) 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีการศึกษาและจัดท า 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 

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

หลักสูตรเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

6. ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร 

7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินหลักสูตร 

8.. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินหลักสูตร ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการ  

 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดประชุมครั้งท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2562 

และในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563 โดยได้
วางแผนในการก ากับติดตามการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ประจ ารายวิชา ท้ังนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้จัดท าให้แล้ว
เสร็จหลังส้ินสุดภาคเรียนไม่เกิน 30 วัน และจัดท า มคอ.7 หลัง ส้ินสุดปีการศึกษาไม่เกิน 60 วัน  โดยก าหนดให้
ประธานหลักสูตรเป็นผู้ติดตามการส่งรายงาน ท้ังนี้ อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและได้จัดการเรียนการ
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สอนต่อเนื่องจนส้ินสุดภาคเรียนจึงได้ ด าเนินการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 โดยประธานหลักสูตรได้มีบันทึกข้อความ
เพื่อก ากับและติดตาม การรายงานการประเมินการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) แจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนทุก
คนให้ รับทราบและปฏิบัติตามห้วงเวลาท่ีก าหนด  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการ 
ด าเนินงานปีการศึกษา 2562 (มคอ.7) และก าหนดให้แล้วเสร็จหลังส้ินปีการศึกษาไม่เกิน 60 วัน 

ผลจากการประชุมและก าหนดช่วงเวลาส่งเอกสารชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการก ากับติดตามของ ประธาน
หลักสูตรท้ังทางวาจา และลายลักษณ์ พบว่า ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนมีความกระตือรือร้น
ในการจัดท า มคอ.5 และ  มคอ.6 และสามารถส่งทันตามเวลาท่ีก าหนด คือ ภาคเรียนท่ี 1 ส่งภายในวันท่ี 12 ตุลาคม 
2562 และภาคเรียนท่ี 2 ส่งภายในวันท่ี 31 มีนาคม 2563  ส่งผลดีต่อการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 (มคอ.7) ในการก าหนดส่งก่อนเวลาท่ีเกณฑ์กกหนดไว้ในปี
การศึกษานี้ช่วยให้สามารถติดตามได้ครบ โดยมี มคอ.5 และ มคอ. 6 ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 จ านวน 42 รายวิชา และ มคอ. 6 จ านวน 2 ตามจ านวนวิชาท่ีเปิดสอนใน
ปีการศึกษานี้และสามารถจัดท า มคอ.7 ได้เร็วขึ้นอีกด้วย    

 การประเมินกระบวนการ 
จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( ครั้งท่ี 6/2562 วันท่ี 1 เมษายน 2563) พบว่า ขั้นตอนการ

ก ากับติดตามท่ีก าหนดวันส่ง มคอ.5/ มคอ.6 อย่างชัดเจน ท าให้สามารถติดตาม มคอ. ได้ครบทุกวิชา คือ 44 วิชา 
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ พิจารณากระบวนการด าเนินงานแล้ว พบว่าระบบยังไม่ชัดเจน หลักสูตรจึงร่ วมกันพิจารณา 
และ ปรับปรุงระบบ โดยแยกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ ประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 /มคอ.6) และ ระบบการก ากับการจัดการเรียนการสอนและประเมิน หลักสูตร (มคอ.7)  

 
 การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  
   จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพท่ีดียิ่งขึ้น ท่ีประชุมจึงได้มีมติ ให้มี

การปรับการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) (รายงาน
การประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563) ดังนี้ 

 
ระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 /มคอ.6)       

1.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการด าเนินงานและก ากับติดตาม มาตรฐานการท า
ประมวลผลการสอนของอาจารย์      

2.ประธานหลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบก ากับ ติดตามการจัดท าและส่งแผนการเรียนรู้ มคอ. 5 มคอ. 6 
ให้ส่งตามเวลาท่ีก าหนด       

3.อาจารย์ผู้สอนจัดทวนสอบในรายวิชา     
4. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 5 มคอ. 6 ตามแบบฟอร์มท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด       
5. อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 5 มคอ. 6 ตามระยะเวลาท่ีก าหนด    
6.หลักสูตรรวบรวม มคอ.5 มคอ.6 เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล เปรียบเทียบกับ 

มคอ. 3 มคอ.4  
7. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบและพัฒนากระบวนการ 
8. หลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง  
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดี 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ระบบการก ากับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  

1.หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์ม มคอ.7  
2.หลักสูตรแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
3.คณะกรรมการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินการแต่ละตัวชี้วัดต่ออาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร 
4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมพิจารณาผลการด าเนินการคณะกรรมการด าเนินงาน ปรับแก้ไข

ตาม  
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรววิพากษ์ มคอ.7  
6. หลักสูตรปรับปรุง มคอ.7 ตามข้อวิพากษ์  
7. ด าเนินการวพากษ์ มคอ.7 โดยคณะกรรมการ และแก้ไขข้อวิพากษ์ 
8.หลักสูตรเสนอค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อเข้ามาตรวจสอบ  
8.คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาด าเนินการประเมินหลักสูตร  
9.หลักสูตรปรับปรุง แก้ไข มคอ.7 ตามค าแนะน าคณะกรรมการ  
10 หลักสูตรรายงานผลไปยังคณะ  
11.หลักสูตรรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย  
12.หลักสูตรประเมินกระบวนการก ากับติดตามการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  
13.หลักสูตรปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ  
14. หลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง  
15. มีแนวปฏิบัติท่ีดี      

 

 ผลการปรับปรุงระบบกลไก  (เป็นรูปธรรม) 
ดังนั้นหลักสูตรจึงมีมติให้น าระบบและขั้นตอนท่ีการเกิดจาการทบทวนระบบและกลไกในปีการศึกษา 

2562 ใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2562 เมื่อวันท่ี 1 เมษายน 2563) 

ผลการประเมินตนเอง  3  คแนน 
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ตารางที่ 4.3  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)    
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

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

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

1. ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 

2. ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 

3. ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 

4. ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 

5. ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 9 มกราคม 2563 

6. ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 

7. ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2563 

/  

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

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

(หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2561) 

/  

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

มีรายละเอียดของรายวิชาฯตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 จ านวน 50 วิชา โดย
แยกเป็นรายวิชา มคอ. 3 จ านวน 48 วิชา และ มคอ.4 จ านวน 2 วิชา ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา 
หลักฐาน: มอค. 3 และ มคอ. 4 

/  

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

/  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน  
มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาฯ และรายงานการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 จ านวน 42 รายวิชา และ มคอ.6 จ านวน 2 
รายวิชา แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน รวมท้ังหมด 44 
รายวิชา  
หลักฐาน: มคอ. 5 และ มคอ. 6 

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

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

/  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีก าหนดใน มคอ .3  
และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน  

มีการวางแผนรายวิชาฯ ท่ีจะท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2562 ก าหนดรายวิชาท่ีใช้ในการทวนผลสัมฤทธิ์ จ านวน 11 
รายวิชาฯ จากรายวิชาท่ีเปิดสอน ในภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
จ านวน 44 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการด าเนินการ
ทวนสอบและสรุปผลการทวนสอบรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะ และอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาฯ เพื่อน าไปด าเนินการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป 
หลักฐาน: รายงานการทวนสอบ 

/  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ .7   ปีท่ีผ่านมา 
ผลการด าเนินงาน  
มีการพัฒนา/ปรับปรงุการจัดการเรียน โดยการก าหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุกประเด็น ใน
รายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ท่ีชัดเจน 
หลักฐาน:  มคอ. 7, มคอ.2 

/  

8) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
ผลการด าเนินงาน   
สาขาวิชารัฐประศาสตร์มีแนวทางการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับอาจารย์ใหม่ แต่ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชารัฐประศาสตร์ไมีอาจารย์ใหม่  
หลักฐาน : สมอ 08 

/  

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง /  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ์ 

ผลการด าเนินงาน  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1 

ครั้งต่อปี  
หลักฐาน  - สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร,รายงานการพัฒนาตนเอง 
 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50  ต่อป ี
ผลการด าเนินงาน 

หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสายสนับโดยคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
หลักฐาน - 

- - 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 
ผลการด าเนินงาน 

ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีสุดท้ายท่ีมีคุณภาพของหลักสูตร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.57 

หลักฐาน:  รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ
คุณภาพหลักสูตร 

/  

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5 
ผลการด าเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 4.84 
หลักฐาน : รายงานผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัตลักษณ์ 
(ระดับอุดมศึกษา) 

/  

 รวมตัวบ่งช้ีในแต่ละปี 11  
 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 5  
 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 100  
 จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีด าเนินการผ่านรวม 11  
 ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมด 100  

หมายเหตุ : น าข้อมูลมาจาก มคอ. 5 แต่ละรายวิชา 
*   ตัวบ่งช้ีหลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  - ไม่มี – 
รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา  - ไม่มี – 
รายวิชาที่สอนเนือ้หาไม่ครบในปีการศึกษา - ไม่มี – 
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คุณภาพของการสอน 
 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน  
ตารางที่ 4.7  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี  ไม่มี 

30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1/2562    
30003102 ภาษาเวียดนามเพ่ือการสื่อสาร 1/2562    
30004401 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1/2562    

30004301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 1/2562    
30004407 เศรษฐศาสตร์การปกครอง 1/2562    
30004104 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภาค
ลุ่มน้ าโขง 

1/2562    

30006101 การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

1/2562    

30102301 หลักรัฐศาสตร ์ 1/2562    
30102204 ระบบบริหารราชการไทย 1/2562    
30111228 รัฐธรรมนูญ 1/2562    
30102203 เศรษฐศาสตร์และการคลงัสาธารณะ 1/2562    
30102207 นโยบายสาธารณะและการวางแผน 1/2562    
30102303 การจัดการงบประมาณของรัฐ 1/2562    
30102314 องค์การและการจัดการ 1/2562    
30102210 การบริหารปกครองท้องถ่ินเปรียบเทียบ 1/2562    
30102312 กฎหมายปกครอง 1/2562    
30102311  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้น 

1/2562    

30102402  สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1/2562    
30102424 กฏหมายอาญา (ภาคทั่วไป ภาคตวา
มผิด) 

1/2562    

30102425 คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร 1/2562    
30102311 แรงงานสัมพันธ์ 1/2562    
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสตร ์

1/2562    

30102418 การประเมินโครงการ 1/2562    
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร ์ 1/2562    
30102428 กฎหมายลักษณะพยาน 1/2562    
30102439 การพัฒนาองค์การ 1/2562    
30102436 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม 1/2562    
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน 
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี  ไม่มี 

30001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 2/2562    
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2562    
30003101 ภาษาจีนเบื้องต้น 2/2562    
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

2/2562    

30006101 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 2/2562    
30111401 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมาย 2/2562    
30005102 คณิตาศาสตร์และตรรกวิทยา 2/2562    
30002104 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2562    
30006102 สุขภาพ กีฬา และสนุทรียภาพ 2/2562    
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร ์ 2/2562    
30102205 การเมืองการปกครองของไทย 2/2562    
30102206 การบริหารและการปกครองท้องถ่ินไทย 2/2562    
30111403 กฏหมายอาญา 2/2562    
30102301 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 2/2562    
30102432 พฤติกรรมองค์การ 2/2562    
30102404 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 2/2562    
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร ์

2/2562    

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ปีการศึกษา 2562 รายวิชาท่ีเปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีท้ังหมด 48 วิชา มีผลการประเมินภาพรวม ดังนี้ 

- ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.50 
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ในระดับดีมากค่าเฉล่ีย

เท่ากับ 4.67 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉล่ีย 4.66 
ในปีการศึกษา 2562 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี

เปิดสอน จ านวน 11 รายวิชา จาก 44 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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ตารางที่ 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

- จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนท้ังใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบว่า ยังมีประเด็นท่ี
ต้องพัฒนาในเรื่องของความซื่อสัตย์และความมี
วินัย การตรงต่อเวลา 

- ให้ อาจารย์ ผู้ ท่ี เข้ าปฐมนิ เทศท้ั งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์นิเทศได้เน้นย้ าถึงความ
ซื่อสัตย์และความมีวินัยในการเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงาน  

ด้านความรู้ 

 

- การ จัดประสบการ ณ์ก าร เ รี ยนรู้ ไ ม่
สอดคล้องกับจ านวนช่ัวโมง 

- วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหาการ
เรียนรู้ท่ีจ าเป็น ให้สอดคล้องกับเวลาท่ี
ถูกก าหนดด้วยหน่วยกิต 

ด้านทักษะทางปัญญา 
 
 

- การจัดการเรียนการสอนในวิชาเน้นการบรรยาย 
ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างเต็มท่ี 

- ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning เพิ่มมากขึ้น 

ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- นักศึกษามีการรวมกลุ่มในการเรียน และ
การท ากิจกรรม แต่เป็นลักษณะกลุ่มเพื่อน
สนิท 

- กระตุ้นและส่งเสริมการท างานเป็นทีม การ
มีความเอื้ออาทรต่อกัน การช่วยเหลือ
และให้ค าแนะน า 

ด้านทักษะในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-นักศึกษาไม่ทราบฐานข้อมูลในการสืบค้น
งานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ และ
ไม่ทราบถึงวิธีการพิจารณาความน่าเช่ือถือ
ของฐานข้อมูลนั้น 

- เพิ่มเนื้อหาในการสืบค้นของฐานข้อมูลทาง
รัฐประศาสนศาสตร์และการพิจารณาความ
น่าเช่ือถือของฐานข้อมูล โดยการสอดแทรก
ในรายวิชาท่ีมีการมอบหมายงานให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมและบรรจุรายการฐานข้อมูล
การสืบค้น ใน  มคอ. 3 และ มคอ. 4 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  มี  ไม่มี 
 จ านวนอาจารย์ใหม่    1         จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ     1      
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 

ตารางที่ 5.1  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

-ขาดบุคลากรด้านงาน
เอกสาร 

- การบริหารจัดการงานธุรการของ
สาขาวิชาล่าช้า 

- จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมาแบ่งเบา
ภาระงาน 

- ยังมีอาจารย์บางส่วนขาด
ความเข้าใจในการจัดท า 
มคอ. 3  มคอ .4 และ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

-  

- ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้
เวลาในการวิพากษ์รายงานมคอ. 
3-6 มากขึ้น 

- ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคนก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 
 

 
ตารางที่  5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6)   
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1-1ระบบการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวนส่ิงสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน   
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: จ านวนส่ิงสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ 

เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา 
3. รายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท้ังด้าน 

กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

4. จัดท าแผนการให้บริการและจัดการหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท้ังด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
ให ้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

5. ด าเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการส่ิงสนับสนุนท้ังด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู ้

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

บริการ) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน (แสดงขั้นตอนการ

ท างาน) 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วม

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการผลการส ารวจความต้องการต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้มาด าเนินเพื่อจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน รู้ดังนี้  

1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  60  ท่ีนั่ง 
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้70  ท่ีนั่ง 
3.  ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้  198 ท่ีนั่ง 
4. ห้องเรียน ช้ัน 3,4,5ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจ านวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้  50 ท่ีนั่ง 
5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้  40  ท่ีนั่ง 
6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  30  ท่ีนั่ง 
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร  สามารถนั่งได้  500  ท่ีนั่ง 
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้   
9.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ท่ีนั่ง 
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และซุ้มส าหรับการนั่งท างานของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
11.  การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 

6.1-2 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วม

ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการผลการส ารวจความต้องการต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้มาด าเนินเพื่อจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน รู้ดังนี ้ 

1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  60  ท่ีนั่ง 
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้70  ท่ีนั่ง 
3.  ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้  198 ท่ีนั่ง 
4. ห้องเรียน ช้ัน 3,4,5ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจ านวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้  50 ท่ีนั่ง 
5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้  40  ท่ีนั่ง 
6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  30  ท่ีนั่ง 
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร  สามารถนั่งได้  500  ท่ีนั่ง 
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้   
9.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ท่ีนั่ง 
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และซุ้มส าหรับการนั่งท างานของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
11.  การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
12. ปริ้นเตอร์ส าหรับบริการนักศึกษา 
13. คอมพิวเตอร์ประจ าหลักสูตร 2 ชุด 

6.1-3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนนุการ
เรียนรู้ 

จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 และ การสอบถาม
นักศึกษาถึงความต้องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีหลักสูตรหาให้ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และต าราเรียนทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าเข้าท่ีประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและตรงกับ
ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดยเสนอความต้องการไปยังคณะ ในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนใน
ปีงบประมาณ 2562  

ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ เรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา เพื่อน าผลการประเมินท่ีได้มา ปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความ ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผล
การประเมินดังนี้  

1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ อาจารย์อยู่ในระดับ
มาก ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.67 สูงกว่าปี 2561 ท่ีได้คะแนนเฉล่ีย 4.66  

2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ท่ีคะแนนเฉล่ีย 4.61 สูงกว่าปี 2560 ท่ีได้คะแนนเฉล่ีย 4.66 

จากผลประเมินความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ในปีการศึกษา 2562 แสดงให้เห็นว่า มีผลความพึง
พอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านส่ือ เอกสาร อุปกรณ์ และสถานท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2560 และ
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับท่ีดีมาก โดยมีรายการประเมิน เรียงจากความ พึงพอใจมากท่ีสุด ดังนี้ 

จากผลการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ พิจารณา
ผลการด าเนินการย้อนหลัง ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการจัดหาหนังสือ โดยท่ีประชุม
เห็นควรให้จัดหาต าราท่ีมีเนื้อหาทันสมัยและน่าสนใจเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า เพิ่มเติม  คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการส่งเสริมการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยน านักศึกษาเรียนรู้การบรหิารจัดการภัครัฐ
ทีว่าการเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีดี  ส่งผลพบว่าอาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจ แต่ยังพบว่า
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ท่ีมีอยู่นั้นยัง ขาดโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยยังไม่สมบูรณ์ และจากการ
แพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 อาจารย์จะต้องด าเนินการจัดการเรียการสอนแบบออนไลน์ปี
การศึกษา 2563 จึงมีความต้องการให้หลักสูตรจัดหาคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมท่ีมีความสมบูรณ์ส าหรับการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์  

ท่ีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรจึงมมีติเห็นชอบให้น าระบบกลไกนี้ใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป 
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หมวดท่ี 6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตารางที่ 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

  - 
  
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  
ตารางที่ 6.2  การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  
 
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เช่น 
การท างานเป็นทีม การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- ไม่มี – 
 

 
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง  (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- ควรพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า 
- ควรพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการท างาน 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
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หมวดที่ 7  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ตารางที่ 7.1  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา
รัฐประศาสนศาสตร์  

1-2 มิถุนายน 
2562  

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ตลอดปีการศึกษา 
2562 

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

มกราคม – มีนาคม 
2563 

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการ เรี ยนรู้ นอกห้อง เรี ยน สู่
ประสบการณ์จริ ง ในสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์   วัน ท่ี  17 - 20 
ตุลาคม 2562 องค์กรช้ัน เช่น ศาลาว่า
การพัทยา จากการศึกษาดูงานครั้งนี้
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ เข้าใจรบบ
บริหาร จัดการ และไ ด้พบปะและ
เปล่ียนกับผู้บริหารและคณะท างาน
ขององค์การท่ีไปเยี่ยม 

17-20 ตุลาคม 
2562 

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
เตรียมความรพร้อมสู่บัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ ในวันท่ี 18 กันยายน 2562 
ณ ห้องศิรสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพ  ภาวะผู้น า เพื่อให้สามารถ
น าความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง  
 

18 กันยายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการ TED Talks PA NPU ในวันท่ี 
23 กันยายน 2562 และวัน ท่ี 25 
กันยายน 2562 ณ ห้องศิรสิทธิ์ คณะ
ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย น ค ร พ น ม  โ ด ย ให้

23 กันยายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

นัก ศึกษา ช้ันปี ท่ี  4  เป็น ผู้ด า เนิ น
โครงการต้ังแต่การวางแผนด าเนิน
โครงการ การด าเนินโครงการ และการ
ประเมินโครงการ และอาจารย์ ดร. 
จ า รุ กั ญญา  อุ ด านน ท์  ผู้ สอน ใ ห้
ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการ 
ส าหรับนักศึกษาช้ันปี ท่ี 1-3 ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการ และ
การด าเนินชีวิตต่อไป 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางที่ ๓.๑  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชีคุ้ณภาพ เป้าหมาย  บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

คะแนน     
ประเมิน 
ตนเอง 

ระดบั 
คณุภาพ 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.51  4.85 ดีมาก 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00  5.00 ดีมาก 
3.1 การรับนักศึกษา 3.00  4.00 ดี 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  4.00 ดี 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00  4.44 ดีมาก 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00  3.00 ปานกลาง 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00  5.00 ดีมาก 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  4.00 ดี 

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.79 ดี 
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ตารางที่  3.2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประ
กอบที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 –

 6
 

2 - - 4.93 4.93 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 
4 3 3.81 - - 3.81 ระดับคุณภาพดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 3.49 3.75 4.92 3.79 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพดี 

ระดับ
คุณภาพ 
ดีมาก 
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ภาคผนวก 

 

ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  
ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2562 

 
 


