เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
(ระดับปริญญาตรี)

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ปีการศึกษา 2562
(1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)

วันที่รายงาน 31 พฤษภาคม 2563

1
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินงานจริง
 1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจาหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา
 3. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย
อาจารย์สาราญ วิเศษ
สาราญ วิเศษ กชกร เดชะคาภู เขมิกา ทองเรือง. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2). หน้า 23-33
เขมิกา ทองเรือง สาราญ วิเศษ และกชกร เดชะคาภู .(2562) ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวัง
ของประชาชนเทศบาล ตาบลนาคา อาเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2)
หน้า 10-21.
สาราญ วิเศษ (2562). ภาวะผูนาของนายกองคการบริหารสวนตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง
จังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1
ประจาป 2562 “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อความยั่งยืน
สาราญ วิเศษ. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูง อายุในเขตเทศบาลตาบลหนองญาติ อ.เมือง จัง หวัดนครพนม.
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 15(2) หน้า 441-450.
สาราญ วิเศษ. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กั บคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
นครพนม. วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 6(2) หน้า 91-104
สาราญ วิเศษ. (2561). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนั กศึกษารั ฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 6(2) หน้า 105113
สาราญ วิเศษ.(2560). กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน. วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,16 (หน้า 38 – 52).
อาจารย์กชกร เดชะคาภู
เขมิกา ทองเรือง สาราญ วิเศษ และกชกร เดชะคาภู .(2562) ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวัง
ของประชาชนเทศบาล ตาบลนาคา อาเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2)
หน้า 10-21.
สาราญ วิเศษ กชกร เดชะคาภู เขมิกา ทองเรือง. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2). หน้า 23-33
จารุกัญญา อุดานนท์ และ กชกร เดชะคาภู. (2562). การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครอง
ส่วนทองถิ่นจังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1
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กชกร เดชะคาภู และ คงฤทธิ์ กุลวงษ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่านมิติการค้า
ชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ. วารสารการบริหารท้องถิ่น. 11(3) หน้า 92106.
กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560) กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพื้นที่สาธารณะ
“หาดแห่” เกาะกลางแม่น้าโขง. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(5). หน้า 347 – 360.
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตาบลยอดชาด
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง,6 (2) หน้า 86 – 107 .
ทิพาภรณ์ หอมดี และกชกร เดชคาภู.(2559). การประเมินมูลค่าน้าชลประทานโครงการส่งน้าและบารุง รั กษา
พัฒนาลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครพนม.วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ. 11(2),หน้า 39-46.
จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะคาภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่: กรณีศึกษาตาบลยอดชาดอาเภอวังยาง
จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง, 6(2).
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์
จารุกัญญา อุดานนท์ และ กชกร เดชะคาภู. (2562). การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครอง
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ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6(2) หน้า 79-95.
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ชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพื้นที่ : กรณีศึกษาตาบลยอดชาด
อาเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง,6 (2) หน้า 86 – 107 .
จุฑาลักษณ์ แสนโท,จารุ กัญญา อุดานนท์ และกาญ ดาริสุ.(2560).แนวทางการพัฒนาคุ ณภาพชีวิ ต ผู้ สู ง อายุ
กรณีศึกษา: โรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จัง หวัดนครพนม.การประชุมวิ ช าการ
ระดับชาติ “การศึกษาไทยยุค 4.0” ครั้งที่ 1 หน้า 86.กรุงเทพมหานคร: สถาบันรัชต์ภาคย์.
Jarukanya Udanont. ( 2 0 1 5 ) . Potential Analysis of NakhonPhanom for Special Economic Zone
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อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช
อัจฉรา วรรธนานันต์ และอาทิตย์ ผดุงเดช. (2561) การใช้แรงจูงใจในภาครัฐ: การสารวจบทความทางรัฐประศาสน
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นายอาทิตย์ ผดุงเดช.(2559). หลักการทางจิตวิทยาในรัฐประศาสนศาสตร์: การทบทวนวารสารทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ . การประชุ ม วิ ช าการ Thailand National Conference on Psychology: Empowerment
People in the World of Change 2559. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หน้า 81-97).
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คงฤทธิ์ กุลวงษ์ (2561). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบ่อ
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ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561
ประเด็นข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

1. ปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้มี
รายละเอียดรายข้อในแต่ละด้านให้สอดคล้อง
กับข้อความที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 ของ
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น ด้าน
คุณธรรมจริยธรร ใน มคอ. 2 ระบุว่า
สามารถปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งค่านิยม
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่นแต่ปรากฏว่าในแบบ
ประเมินคุณภาพบัณฑิตไม่มี
2. อาจพิจารณาจัดกิจกรรมการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าเรียนของนักศึกษา เช่น ด้าน
อาชีพอนาคตคนรุ่นใหม่ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่
มีคุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติ
ของหลักสูตร เช่น ลักษณะการเป็นผู้นา การ
มีจิตอาสา ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์

หลักสูตรได้ดาเนินการปรับปรับปรุงแก้ไขแบบประเมินให้มี
รายละเอียดรายข้อในแต่ละด้านให้สอดคล้องกับข้อความที่
กาหนดไว้ใน มคอ.2 ของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ใน มคอ. 2 ระบุว่า สามารถปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแย้งค่านิยมโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐานและ
ความรู้สึกของผู้อื่นก่อนเก็บรวบรวมข้อมุล

หลักสูตรได้ดาเนินการจัดกิจกรรมความพร้อมนักศึกษาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ. 2 และได้เพิ่มเติมสาระการเตรียมความก่อนเข้า
ทั้งด้านด้านอาชีพอนาคตคนรุ่นใหม่ที่ทาให้ได้นักศึกษาที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร เช่น
ลักษณะการเป็นผู้นา การมีจิตอาสา ความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
ซึ่งผลจากการดาเนินงาน นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาตร์
เป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีลักษณะความเป็นผู้นา โดยนักศึกษาชั้นปีที่
4 นายชัชวาล ประพฤธิชอบ ได้รับการเลือกตั้งเป็น นายกสโมสร
นักศึกษาปีการศึกษา 2562 และได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2563
และนายสุพจน์ เฉิดจาลอง ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสร
นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม นอกจากนี้นกั ศึกษาทุกชั้นปียังมีส่วนร่วมกิจกรรมจิต
อาสา ร่วมกับคณะ มหาวิทยาลัยนครนพม และจังหวัดนครพนม
อย่างต่อเนื่อง
3. หลักสูตรโดยความร่วมมือกับคณะฯ และ หลักสูตรโดยความร่วมมือกับคณะฯ และมหาวิทยาลัย มีการ
มหาวิทยาลัย ควรกาหนดกิจกรรมการบูรณา การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ
การการเรียนการสอนกับการวิจัย การ
และการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนม
บริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปและ ในหลากหลายเทศกาลและกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการการมีส่วน
วัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดนครพนมที่มี
ร่วมในวันออกพรรษา ไหลเรือไฟ เพื่อร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมโดดเด่นให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดนครนพม เมื่อวันที 7 ตุลาคม
สามารถนาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศในระดับ 2562 กิจกรรมสังคตริมโขง ร่วมกับคณะ และมหาวิทยาลัย และ
หลักสูตรที่ใกล้เคียงกัน และได้รับการ
จังหวัดนครพนม การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR)
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ประเด็นข้อเสนอแนะ

ผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ

4. หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์นอกห้องเรียนเพิ่มเติม เช่น
การไปศึกษาดูงานที่ศาลปกครอง รัฐสภา
เป็นต้น
5. หลักสูตรอาจปรับปรุงกระบวนการเรียน
การสอนให้มีการเรียนการสอนแบบเป็นทีม
(Team Teaching)

หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอก
ห้องเรียนเพิ่มเติม
หลักสูตรส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอก
ห้องเรียนเพิ่มเติมในรายวิชาสัมมานาทางรัฐประศาสนศาสตร์
การฝึกประสบการวิชาชีพ และวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดย
นักศึกษาจะต้องนาเสนองาน ผลการศึกษาที่ได้รับมอบหมายต่อ
อาจารย์ผู้สอน
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ส่วนที่ 1
บทสรุปการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2561
เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ห ลั ก สู ต รรั ฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยมีการปรับปรุง เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 5 คน และมีนักศึกษาจานวน 257 คน

สรุปผลการประเมินตนเอง
ในปีการศึกษา 2562 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่ง ชี้ คะแนนประเมินเฉลี่ย.....
3.79......คะแนน คุณภาพอยู่ในระดับ.....ดี......เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จานวน 2 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..4.93....คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จานวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย..3.33....คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพอยู่ในระดับดี
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 คะแนน อยู่ในระดับ
คุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จานวน 4 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.50 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 คะแนน
อยู่ในระดับคุณภาพดี
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับคุณภาพ
หมายเหตุ
องค์ประกอบที่ 1
ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2
4.93
ระดับคุณภาพดีมาก
2 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 3
3.33
ระดับคุณภาพดี
3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 4
3.81
ระดับคุณภาพดี
3 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 5
3.50
ระดับคุณภาพดี
4 ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6
4.00
ระดับคุณภาพดี
1 ตัวบ่งชี้
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.79
ระดับคุณภาพดี
13 ตัวบ่งชี้
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ส่วนที่ 2
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25520261104653
ตารางที่ 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มคอ.2
1. นายสาราญ วิเศษ
2. นางกชกร เดชะคาภู
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์
4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช
5. นายกาญจน ศาลาปรีชา

ปีการศึกษา 2562
1. นายสาราญ วิเศษ
2. นางกชกร เดชะคาภู
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์
4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช
5. นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์

ผลงานทางวิชาการ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ยอ้ นหลัง 5 ปี
(2558 – 2562)
7 เรื่อง
8 เรื่อง
5 เรื่อง
2 เรื่อง
3 เรื่อง

ตารางที่ 1.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.2.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจา (มาจากภายในสถาบัน)
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ – สาขา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาราญ 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. อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม
นม.(นิติศาสตร์)
โดยสรุป หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาจานวน 14 คน
อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชา จานวน 10 คน และในสาขาที่สัมพันธ์ จานวน 4 คน
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ตารางที่ 1.3 อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ – สกุล
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาราญ วิเศษ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู
3. อาจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์
4. อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช
5. อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
5. อาจารย์นายกาญจน ศาลปรีชา
6. อาจารย์ ดร. นางมุทุดา แก่นสุวรรณ
8. อาจารย์ ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห์
9. อาจารย์ ดร. วรวุฒิ อินทนนท์
10. อาจารย์ ดร. เขมิกา ทองเรือง
11. อาจารย์ สิริยาพร สาลีพันธ์
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิสิฎฐ์ คิดคาส่วน
13. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี
14. อาจารย์เจษฎา ไชยตา
14. อาจารย์สุรศักดิ์ แสนพรหม
15. อาจารยพัฒนพงษ์ ติระ
16. อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์
17. อาจารยมนันยา โพธิยา
18. อาจารย์กกฤติมา จรรยาเพศ
20. อาจารย์สุริยา คาหว่าน

คุณวุฒิ – สาขา
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ร.ม. (บริหารรัฐกิจ)
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร์)
ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ์ศึกษา)
ปร.ด.(ภูมิภาคลุ่มน้าโขงและสาละวินศึกษา)
มน.ม. (มานุษยวิทยา)
น.ม.(กฎหมายมหาชน)
นม.(นิติศาสตร์)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร)
(ศษ.ม) (หลักสูตรและการสอน)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
- การเรียนการสอนภาคทฤษฎี ใช้สถานที่ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- การเรียนการสอนภาคปฏิบัติใช้สถานที่ ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ
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ตารางที่ 1.3 การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
ดาเนินการ
ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ครบถ้วน (  )
ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

ไม่ครบถ้วน ( )
1 จานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



2 คุณสมบัติอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร



3 คุณสมบัติอาจารย์ประจา
หลักสูตร



อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ทุกคนอยู่
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการ
จัดการเรียนการ สอนปีการศึกษา 2562 และ
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรนี้เพียง
หลักสูตรเดียว
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 4 คน คือ มีคุณวุฒิปริญญา
โท 1 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาราญ วิเศษ รป.ด.
(รัฐประศาสนศาสตร์)
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคาภู
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)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 4 คนและคุณวุฒิระดับปริญญาโท
จานวน 1 คน อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ ระดับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5
ปี
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ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ครบถ้วน (  )

ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการ
ไม่ครบถ้วน ( )

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน



10 การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด



รวม
ผลการประเมินต้นเอง

อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์ประจานวน
11 คน อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอก 7 คน จานวน 2 คน และมีตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 2 คน อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิระดับ
ปริญญาโท จานวน 4 คน
หลักสูตรได้ดาเนินการปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลา โดยสภามหาวิทยาลัยนครพนม
อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2561
วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 และมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของ นักศึกษาปีการศึกษา 2562 รายวิชา
ที่ทวนสอบทั้งหมด 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ
25.00 โดยได้นาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไป ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชาที่ ทวนสอบ

5 ข้อ
ผ่าน (  ) ไม่ผ่าน ( )
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หมวดที่ 2 อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4)
ตารางที่ 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ผลการดาเนินงาน

4.1-1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
ระบบกลไก/กระบวนการ
มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ. ดาเนินการรับสมัครอาจารย์ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอความต้องการอาจารย์ผ่านกลไกการ
บริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีการดาเนินการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังผ่านที่ประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุมและขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อดาเนินการเปิดรับสมัคร และแต่ง ตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์ ทาการ
คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณาจานวนอาจารย์และสัดส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตร กับ
จานวน นักศึกษาในหลักสูตรว่าผ่านตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 หรือไม่
1. กาหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. สรรหาอาจารย์ประจาหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กาหนด
3. เสนอคณะกรรมการประจาคณะ
4. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม
5. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม
7. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
8. ปฐมนิเทศและมอบหมายหน้าที่
9. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
10. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า
ในการดาเนินงานตลอดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรไม่มีอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรลาออก เพื่อลาพักเพื่อ
ศึกษาต่อ หรือเกษียณอายุ ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์สูตรอยู่ครบ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 แต่เนื่องจาก
ได้รับการประสานจากกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนครพม ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรตามข้อเสนอแนะของสานักปลัดกระทรวงการศึกษาศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้สอดคล้อง
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ผลการดาเนินงาน
กั บ คุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ขอบหลั ก สู ต รตาม มคอ. 1 ผ่ า นระบบพิ จ ารณาความสอดคล้ อ งของหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO หลักสูตรร่วมกันพิจารณา และได้ดาเนินการสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบภายในหลักคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
จะต้องตรงกับคุณสมบัติที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 คือ สาเร็จการศึกษาปริญญาโท หรือปริ ญญาเอกทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ และมีผลการตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลักไม่เกิน 5 ปี ผลจากการสรรหา คือ อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์ สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีผลการตีพิ มพ์เผยแพร่ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี จานวน 3
เรื่อง (รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รั บผิดชอบหลักสูตร ครั้ง ที่ 5/2562 วันที่ 9 มกราคม 2563) และผ่านความ
เห็นชอบจากการประชุมกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563)
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยนครพนมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และหลักสูตรได้
ดาเนินการ ดังนี้
1. จั ด ปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใ หม่ โ ดยคณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และมอบหมายภาระงานสอน
เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในวันที่ 20 มีนาคม 2563
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใหม่เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน จะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
และนาเสนอผู้บริหารระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป
การประเมินกระบวนการ
จากผลการการด าเนิ น งานดั ง กล่ า วข้ า งต้ น อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน พบว่า ในปี การศึกษา 2562 หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง 5 คน ทาให้จานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสัดส่วนของ อาจารย์กับนักศึก ษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อย่างไรก็ตามเพื่อให้ระบบการรับและแต่งตั้ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีประสิทธิ ภาพมากขึ้นที่ประชุมมีมติ
กาหนดระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
กรณีที่ 1 : ประกาศรับใหม่จากบุคคลภายนอก (ให้ยังคงตามระบบและกลไกเดิม)
กรณีที่ 2: พิจารณาจากอาจารย์ ผู้รับ ผิด ชอบหลัก สูตรภายใน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุ ม
พิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอลหลักสูตรซึ่ง จะต้องตรงกับคุณสมบัติที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
เนื่องจากยังไม่มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่ โดย กรณีที่ 1: ประกาศรับใหม่จากบุคคลภายนอก หลักสูตรจึง
ทาการทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ มีมติเห็นว่าให้กระบวนการทางานเดิมมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงเห็น ควรให้คงกระบวนการเดิมไว้โดยยังไม่ต้องปรับปรุงกระบวนการ โดยปรับปรุงเฉพาะ
กระบวนการกรณีที่ 2 : พิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลัก สูตรภายใน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
พิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่ง จะต้องตรงกับคุณสมบัติที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
ผลการปรับปรุงอย่างชัดเจน
ผลของการปรับปรุงกระบวนการยังไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากตลอดปีการศึก ษา
2562 ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบลากออก หรือเกษียณอายุ และยังไม่ได้มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่โดยวิธีที่ 1
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ผลการดาเนินงาน

4.1-2 การบริหารอาจารย์
เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสมมีความสุขในการในปฏิบัติงาน แรงจูงใจ
เหมาะสม
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการทางาน
ระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยเริ่มจากการแต่งคณะกรรม
บริหารหลักสูตร
1. กาหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
2. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. กาหนดสัดส่วนอาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. มีการสรรหาสู่ระบบการธารงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
5. วิเคราะห์ภาระงานกาหนดคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กาหนดเกณฑ์การประเมิน ผล
การปฏิบัติงาน
6. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา
7. นิเทศ ติดตาม ควบคุม กากับงาน สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
8. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์
9. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน
10.มีการรายงานผลการดาเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพัฒนาแผนอัตรากาลัง ระยะเวลา 5 ปีของอาจารย์ผู้รับในหลักสูตร โดย
เริ่มจากการ ประชุมชี้แจงให้อาจารย์ทุกท่านวางแผนพัฒนาตนเองด้วยการเขียน แผนพัฒนาตนเอง (Individual
Development Planning : IDP) ส่งต่อหลักสูตรและงานบุคลากร และคณะตามลาดับเพื่อนามาสร้างแผนพัฒนา
บุคลากรในระดับ หลักสูตร คณะ และรองรับระยะเวลา 5 ปี ทาให้ทราบถึง อัตราอาจารย์ที่คงอยู่ โดยจาแนกตามวุฒิ
การศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ตาแหน่งการบริหาร จานวนผู้เกษียณอายุในแต่ละปีและทา ให้ทราบถึง จานวน
อาจารย์ที่ต้องการได้รับการส่ง เสริ มและพัฒนาให้มี วุฒิการศึกษาที่ สูง ขึ้น หรือจานวนอาจารย์ที่จะพัฒนาให้ มี
ตาแหน่ง ทางวิชาการที่สูงขึ้นเมื่อมีอายุงานครบกาหนด รวมทั้งวางแผนการรับ สมัครอาจารย์ เพื่อทดแทนอาจารย์
ตามจานวนของอาจารย์ที่กาลัง เกษียณได้ทันเวลา และเมื่อสิ้นปีการศึกษา
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จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2562 ได้มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกที่ กาหนดไว้ พบว่า ในปี
การศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทั้ง 5 คน มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติ ด ตาม และทบทวนการด าเนิ น งานหลั ก สู ต ร มี อั ต ราคงอยู่ ไ ม่ เ ปลี่ ย นแปลง และมี คุ ณ วุ ฒิ ที่ จ ะเป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รที่ ต รงและสั ม พั น ธ์ ครบตามเกณฑ์ สกอ.โดยมี อ าจารย์ ประจ าหลั ก สู ต ร จ านวน 4 คน
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งเป้าหมายด้านการบริหารอาจารย์นอกจากอาจารย์
จะมีภาระงานที่เหมาะสม และตรงตามคุณสมบัติต่าง ๆ หลักสูตรเล็งเห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบต้องมีความสุขในการ
ทางาน โดยหลักสูตรจัดให้มีห้องพักอาจารย์จานวน 2 ห้อง มีการจัดโต๊ะ ทางานให้ เป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับ
รูปแบบการทางานของอาจารย์รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณสานักงานที่ จาเป็น ตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรได้จัดให้สวัสดิการสาหรับอาจารย์ในหลักสูตรด้านต่าง ๆ เพิ่มขึ้นทั้ง
การจัดพื้นที่ สาหรับรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดมุมพักผ่อนนอกจากนี้ยัง มีการพบปะสัง สรรค์ ในงานหรื อ
เทศกาลสาคัญต่าง ๆ เช่น การจัดงานวันปีใหม่ การจัดงานวันเกิด รวมทั้ง การจัดงานฉลองความสาเร็จของอาจารย์
เช่นสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การมีตาแหน่งผลงานวิชาการ จึงส่งผลให้
1. สัดส่วนอาจารย์ประจาต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์
2. มอบหมายภาระงานให้ กั บ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด หลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระงานขั้ น ต่ าของอาจารย์
มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยการยกย่อง
อาจารย์ที่มีการผลิตงานทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณสาหรับการผลิตผลงานวิจัย ตารา และผลงานวิชาการ
ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมทั้งส่งเสริมให้อาจารย์ได้พัฒนาตนเองตามความต้องการโดยการ
จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
3. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรด้านการบริหาร และพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนน 4.66)
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความสุขจากการทางาน ทั้งนี้จากการสังเกตการทางานของอาจารย์ผู้รบ
ผิดชอบหลักสูตรที่มาทางานตั้งแต่เช้า กลับบ้านหลังเวลาเลิกงาน และในวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ อาจารย์ก็ยังมา
ทางานในสาขาวิชา
5. หลั ก สู ต รได้ เ สริ ม สร้ า งขวั ญและกาลั ง ใจแก่อ าจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร ร่ ว มกั บ คณะศิ ล ปศาสตร์
วิทยาศาสตร์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562
การประเมินกระบวนการ
หลังจากที่หลักสูตรได้ดาเนินการบริหารอาจารย์ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563 เพื่อทบทวน พบว่า ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ที่ปรับใช้มา
จากปีการศึกษา 2561 ยังสามารถใช้ได้ดีเมื่อนามาปรับใช้ในปี 2562 พบว่า ระบบและกลไกดังกล่าวมีความเหมาะสม
แต่ในปีการศึกษา 2561 พบปัญหา เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2 ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นผลมาจากจานวนห้องเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 มีเพียง
1 ห้องเรียน ดังนั้นเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ภาระงานที่ครบ 42 ภาระตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หลั ก สู ต รจึ ง มี ม ติ ป รั บ ปรุ ง กระบวนการขั้ น ตอนที่ 5. วิ เ คราะห์ ภ าระงานก าหนดค าบรรยายลั ก ษณะงาน (Job
Description) ก าหนดเกณฑ์ ก ารประเมิ นผลการปฏิบั ติ ง าน โดยในการมอบหมายหน้า ที่ อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตร โดยนาภาระงานบริหาร วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารหลักสู ต รมา
ประกอบการพิจารณา
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การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ปรับปรุง
กระบวนการ 5. วิเคราะห์ภาระงานกาหนดคาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กาหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติง าน โดยในการมอบหมายหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยนาภาระงานบริหาร วิจัย บริการ
วิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารหลักสูตรมาประกอบการพิจารณา ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2563 (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563)
 ผลจากการปรับปรุงอย่างชัดเจน
ผลของการปรับปรุงกระบวนการยัง ไม่สามารถเห็นเป็น รูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่อง จากต้องรอผลการ
ดาเนินการของระบบการบริหารอาจารย์ ประจาปีการศึกษา 2563 (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1
เมษายน 2563)
4-1-3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและการบริหารหลักสูตร
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างมีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ.
- อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาการบริหารหลักสูตรรวมทั้งการเรียนรู้ด้านการวิจัย การ
เรียนการสอน และการบริการวิชาการ นอกเหนือจากการวิจัยและการสอน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก
ระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มรี ะบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1. ประชุมทบทวนทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. สารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. จัดทาแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร ร่วมกับงานบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
4. ดาเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามผลการประเมิน
7. รายงานผลการดาเนินการและการปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
ผลการดาเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตร
ได้มีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เพื่อกาหนดแนวทางการ
พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมทุกคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ของการประชุม และเพื่อทบทวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปี 2561 และ สารวจความต้องการการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อนาส่งข้อมูลให้ฝ่ายบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ดาเนินการจัดทาเป็นแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป ซึ่งส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนได้รับ
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การพัฒนาทางวิชาการและการบริหารหลักสูตรรวมทั้งการเรียนรู้ด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ มีการการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร นอกเหนือจากการวิจัยและ
การสอนทาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจ 4.66) ได้รับการอบรมด้านบริหารหลักสูตร และด้านวิชาการเฉพาะ อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาราญ วิเศษ
1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมอบรมการจัดทาโมไบล์แอฟพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนการสอน เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ตารา ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อม การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ด้านการวิจัย
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย
ให้ได้ทุน ระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนด้านการวิจัย ในวันที่ 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย : กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยในหัวข้อ การ
ผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษาและวัฒธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากร
PROFESSOR.NORIHIKO HAYASHI ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี
อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
3. ด้านผลงานวิชาการ
- สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ 4 เรื่อง ได้แก่
1) การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม
2) ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาล ตาบลนาคา อาเภอศรี
คราม จังหวัดนครพนม
3) การปกครองท้องถิ่นไทย
4) ภาวะผูนาของนายกองคการบริหารสวนตาบลนาราชควาย อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม
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4. ด้านพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
-ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและการให้ได้ค่าตอบแทน ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนมที่ 0567/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
2. อาจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์
1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมอบรมการจัดทาโมไบล์แอฟพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนการสอน เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ตารา ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อม การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ด้านการวิจัย
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย
ให้ได้ทุน ระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนด้านการวิจัย ในวันที่ 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีงบประมาณ 2563 แนวทางการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนสองฝั่งโขง: กรณีศึกษานครพนม แขวงคาม่วน
- ทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563 เรื่อง
รูปแบบการประเมินองค์กรไม่แสวงหากาไร: กรณีศึกษาวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ด้านผลงานวิชาการ
- สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ 1 เรื่อง ได้แก่
1) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม
4. ด้านพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
ได้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งวิชาการตั้งเดือนสิงหาคม 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจาก
คณะกรรมการ กพว.
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคาภู
1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ตารา ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อม การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ด้านการวิจัย
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย
ให้ได้ทุน ระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนด้านการวิจัย ในวันที่ 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย: กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยในหัวข้อ การ
ผลิตผลงานวิชาการและการวิจัยเชิงคุณภาพด้านภาษาและวัฒธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยวิทยากร
PROFESSOR.NORIHIKO HAYASHI ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมปัญญาวี
อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
โครงการวิจัยที่ได้รับทุน
- ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประจาปีงบประมาณ 2563 จาก เรื่อง การพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้าเพื่อการเกษตรในพื้นที่โครงการสงน้าและ
บารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้าก่าอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
-ได้รับอุดหนุนการวิจัยประจาปีงบประมาณ 2563 จาก คณะศิลปศาตร์และวิทยาศาสตร์ เรื่อง
ปัญหา ความต้องการ และคุณภาพชีวิตของผู้มีรายน้อย จังหวัดนครพนม
- ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจาปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ระบบพฤติกรรมไทย
สานักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง รูปแบบการสร้างตวามตระหนักการวางแผนการเงิน การออม และการพัฒนา
สัมมาชีพสาหรับเกษตรผู้มีรายได้น้อยก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครพนม
-ได้รับอุดหนุนการวิจัยประจาปีงบประมาณ 2564 ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่ม Basic
Research Fund เรื่อง การจัดการภาครัฐใหม่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุในครอบครัวข้ามรุ่นของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครพนม
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
-- การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากประเภทสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดนครพนมด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ 3
มิติ (BCE Model)
- นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครพนมเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
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3. ด้านผลงานวิชาการ
- สามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการได้ 3 เรื่อง ได้แก่
1) การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก จังหวัด
นครพนม.
2) การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจังหวัดนครพนม
3) ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้านตามความคาดหวังของประชาชนเทศบาล ตาบลนาคา อาเภอ
ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
4. ด้านพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
-ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและการให้ได้ค่าตอบแทน ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
นครพนมที่ 0568/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563
4. อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช
1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ตารา ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อม การวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ด้านการวิจัย
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย
ให้ได้ทุน ระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนด้านการวิจัย ในวันที่ 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. ด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
ปัจจุบันกาศึกษาต่อระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. ด้านการผลิตหนังสือ/ตารา
- ทุนอุดหนุนการผลิตตาราจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปีงบประมาณ 2563
5. อาจารย์ ดร. คงฤทธ์ กุลวงษ์
1. ด้านบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน/ด้านการอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
- เข้าร่วมอบรมการเขียนรายงาน มคอ. 7 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม
ศิลป์สุภา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

20
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
- เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร : กิจกรรมอบรมการจัดทาโมไบล์แอฟพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนการสอน เมื่อวันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
- เข้าร่วมอบม เทคนิคการผลิตหนังสือ ตารา ในวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- เข้าร่วมอบรมเทคนิคการสอนรายวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ในหัวข้อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์แบบผสม Mixed Method for Science Research วันที่ 9-11 มีนาคม 2563 ณ ห้องปัญญาวี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
2. ด้านการวิจัย
- เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่องเทคนิคและวิธีการการเขียนโครงการวิจัย
ให้ได้ทุน ระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนด้านการวิจัย ในวันที่ 9 เมษายนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2
คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประเมินกระบวนการ
จากการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตรมีการ
รายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563) เพื่อทบทวนผลการดาเนินงาน พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนได้รับการเพื่อพูนความรู้ ตามโครงการและกิจกรรมที่กาหนดไว้ และอาจารย์มีตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น จานวน 2 คน แต่พบว่า แผนพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ชัดเจน ในประเด็นการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการยังไม่มีการกาหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อเป็นประโยชน์
การขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ ในตาแหน่งรองศาสตราจารย์ และการพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้งการ
ถ่ายทอดแผนการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมในปี การศึกษาต่อไป 2563 หลักสูตรมีมติให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการของระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยเพิ่มขั้นตอน การถ่ายทอดแผนการพัฒนาและส่งเสริม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบ และ
ดาเนินการเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านได้ทราบ และทบทวนรวมทั้งดาเนินการตามแผนพัฒนาตนเอง
(IDP) ที่เสนอไว้ เพื่อจะสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีกับหลักสูตรในหลายด้าน เช่น ด้านการ
พัฒนา คุณวุฒิของอาจารย์ เผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีระดับคะแนนที่ดีขึ้น และการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ และกาหนดให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนแจ้งความจานงในการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านการบริหารหลักสูตร การเรียนการ
สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ระยะยาว 2-5 ปี และควรมีการทบทวนแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เป็นระยะ (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563)
ผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรผลการปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ จากประเด็นปัญหา
ที่พบในปีการศึกษา 2561 เรื่อง การขอกาหนดตาแหน่งวิชาการ เมื่อมีการประชุมหลักสูตรเพื่อได้มีการติดตาม การ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ได้รับการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการและการให้ได้
ค่าตอบแทน จานวน 2 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะคาภู
(รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563)
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ผลการดาเนินงาน
ผลการประเมินตนเอง 4.00 คะแนน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
4.2-1 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีวุฒิปริญญาเอก 4 คน คิด เป็น 80 % (อยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญา
เอก 1 ท่าน)
4.2-2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร 5 คน มีตาแหน่งทางทางวิชาการ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 (อยู่ในกระบวนการ
จานวน 1 ท่าน)
4.2-3 จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 4.40 จานวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 88 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน
1. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คน)
2. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี
3. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท
4. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก
5. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
6. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
7. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
8. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
9. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท
10. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
11. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี
12. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
13. จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก
รวมจานวนอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาเอก
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
จานวนรวมอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดาเนินงาน
5
-

1
2
2
-

4
20
5
2
40
3.33
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4.2-3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จานวน 4 ผลงาน ดังนี้
ชื่อ - สกุล

ชื่อผลงาน

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

เขมิกา ทองเรือง สาราญ วิเศษ
ภาวะผู้นาของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
และกชกร เดชะคาภู
ตามความคาดหวังของประชาชน
เทศบาล ตาบลนาคา อาเภอศรสีง
คราม จังหวัดนครพนม

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

สาราญ วิเศษ

ภาวะผูนาของนายกองคการ
บริหารสวนตาบลนาราชควาย
อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม

จารุกัญญา อุดานนท์
กชกร เดชะคาภู

การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสขององคกรปกครองสวนท
องถิ่นจังหวัดนครพนม

การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประ
จาป 2562 “นวัตกรรมดานวิท
ยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อ
ความยั่งยืน
การประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประ
จาป 2562 “นวัตกรรมดานวิท
ยาศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อ
ความยั่งยืน
วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2). หน้า
23-33

นายส าราญ วิเศษ กชกร เดชะ การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน
คาภู และเขมิกาทองเรือง
ขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาคู่ อาเภอนาแก
จังหวัดนครพนม.
รวมค่าน้าหนัก

ค่าน้าหนัก
0.60
0.20

0.20

0.60

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)

ผลการดาเนินงาน

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา
2562 มีจานวนผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษาทั้ง 5 คน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 100
ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
ปีการศึกษา 2562 มีการสารวจความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินหลักสูตรในด้านต่าง ๆ โดย
มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนน 4.66)
ทั้งนี้หลักสูตรได้นาผลประเมินรายงานในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาจัดทาแผนปรับปรุง
แก้ไขและเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อพิจารณาดาเนินการ และมีแนวโน้มผล
การด าเนิ น งานที่ ดี ขึ้ น ความพึ งพอใจของอาจารย์ ต่ อ การบริ ห ารหลั ก สู ต รเมื่ อเปรี ย บเที ย บจากรายงานผลการ
ดาเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ในปีการศึกษาการศึกษา 2562 และ ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา
2562
2561
2560

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย
4.66
4.61
4.55
ผลการประเมินตนเอง 3.00 คะแนน

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องค์ประกอบที่ 2 และ 3)
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลนักศึกษา
ปี
จานวน จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ใน ร้อยละการคง
แต่ละปีการศึกษา
อยู่
การศึกษา นักศึกษา
ที่รับเข้า
ที่รับเข้า 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
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
- สัดส่วนของประชากรวัยเรียน
- การลาออกอันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ
- การเปลี่ยนแปลงสาขาที่เรียน
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ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน

3.1-1 การรับนักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ: จานวนการรับนักศึกษา จานวน 80 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - นักศึกษาที่รับเข้ามาใหม่มีความสามารถเรียนรู้ในหลักสูตรได้ตลอดหลักสูตร และมี
คุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2555
และตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร มีทัศนคติตรงตามความ
ต้องการของหลักสูตร
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดย
กาหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเรื่องเกณฑ์การรับนักศึกษาและกาหนดแผนการรับนักศึกษา
2. กาหนดจานวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัครโดยให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดที่กาหนดไว้ตาม
มคอ.2
3. การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ เฟสบุค เวปเพจ ของมหาวิทยาลัยและคณะ
4. การแนะแนวการศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในจังหวัดนครพนม โดยคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
5. การรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและการสมัครด้วยตนเอง
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและ การ
สัมภาษณ์)
7. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์
8. รับรายงานตัวนักศึกษาตามกาหนดการและขั้นตอนที่กาหนด
9. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
10. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
จากการดาเนินงานตามระบบและกลไก พบว่ า การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 มีการตั้งเป้าหมายรับ
นักศึกษา จานวน 80 คน โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร
(มคอ.2) โดยผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ดาเนินการเปิดรับสมัคร และกาหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจาก
การประชุมอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลั ก สูตรที่ส อดคล้ องกับ มคอ. 2 เพี่อพิจารณาจานวนการรับนักศึกษา เกณฑ์
คุณสมบัติของผู้สมัคร กาหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จานวน 6 รอบ คือ รอบที่ 1 รอบแฟ้ม
สะสมงาน รอบที่ 2 รอบโควตา รอบที่ 3 รอบรับตรงร่วมกัน รอบที่ 4 รอบ Admission รอบที่ 5 ระบบรับตรง
อิสระ และรอบที่ 6 โดยแต่ละรอบสรุปได้ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
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

รวมจานวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2562

97

ซึ่งจากผลการรับสมัครในรอบแฟ้มสะสมงานมีผู้สมัครและสอบ จานวน 28 คน โดยมีนักศึกษาที่ผ่านการ
สัมภาษณ์ ยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวลดลงจากรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จานวน 19 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจึงร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อและการรับ นักศึกษาใหม่ ทางหลักสูตรจะได้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง และแนะแนวการศึกษาต่อโดยมีเป้าหมายคือ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่จัง หวัดนครพนม รวมทั้ง การประชาชาสัมพันธ์ผ่ านเวปเพจสาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ เพื่อให้มีจานวนนักศึกษานวนใหม่ประจาปีการศึกษา 2562 มีจานวนเพิ่มขึ้นและจานวนนักศึกษา
ครบตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด และหลักสูตรได้ดาเนินการสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อได้นักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติ
ที่ ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาที่มี ทัศนคติตรง
ตามความต้องการของหลักสูตร (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562)
การประเมินกระบวนการ
จากผลการดาเนินของระบบที่กล่าวมาข้างต้น พบว่าผล การรับนักศึกษาสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ในแผนการ
รับนักศึกษา จานวน 17 คน ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากระบวนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 หลักสูตรจึงลงมติ
ว่าผลการดาเนินการของระบบรับนักศึกษา ถือว่าดาเนินการได้ดีสามรถรับ นักศึกษาเป็นไปตาม เป้าหมายจึงควรนา
ระบบการรับนักศึกษา ไปใช้ในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ต่อไป อย่างไรก็ตามที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562) มีข้อเสนอแนะต่อการประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาประจาปีการศึกษา 2563 ควรเพิ่มเติมพื้นที่ในการออกแนะแนวประชาสัมพันธ์ในต่างจังหวัดที่ใกล้เคียง โดย
การออกประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย นครพนม และออกประชาสั ม พั น ธ์ เ ฉพาะคณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละ
วิทยาศาสตร์ และนารุ่นพี่ออกแนะแนว ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์
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ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากผลการประเมิน ดั งกล่าวข้ างต้น แสดงให้เห็นว่าระบบการรั บนัก ศึก ษาสามารถแก้ไ ขปัญ หาการรั บ
นักศึกษาในปี 2561 ได้อย่างอย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีมติควร
เพิ่มพื้นที่การแนะแนวทางการศึก ษา ในขั้นตอนที่ 4 โดยการเพิ่มจานวนโรงเรี ยนที่ จะ ไปทากิจกรรมให้ เ กิ ด มี
ปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับมัธยมปลายให้มากขึ้น และเพิ่มพื้นที่การแนะแนะในต่างจังหวัด ร่วมกับทีม
แนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม และการออกแนะแนวควรดาเนินการก่อนจะมีการรับสมัครนักศึกษา
และพิจารณาห้วงเวลาที่นักเรียนจะสอบปลายภาค และปิดภาคการศึกษา ร่วมด้วย เพื่อให้ในปีการศึกษา 2563 มี
จานวนนักศึกษาใหม่เป็นไปตามที่กาหนด
ผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ซึ่งจากการปรับปรุงกระบวนการที่กาหนดในปีการศึกษา 2661 ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน คือ
จานวนนักศึกษาในปีการศึกษาเป็นตามที่กาหนดใน มคอ. 2
3.1-2 3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาใหม่ที่สอบไม่ผ่าน 65 โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ 60 %
นักศึกษาใหม่ทุกคนได้การอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ด้านการปรับตัว
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ สามารถปรับตัวจากการเรียน
ในระดับมัธยมศึกษามีพร้อมสาหรับการเรียนทางรัฐประศาสนศาสตร์
ระบบกลไก/กระบวนการ
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 มีดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดแนวทางและกิจกรรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษา
3. หลักสูตรดาเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษใหม่
4. ประเมินผลการจัดกิจกรรมอย่างมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์และนักศึกษาใหม่
5. ทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
หลักสูตรได้ดาเนินตามระบบการเตรียมความพร้อมก่อน เข้าศึกษา โดยเริ่มจากแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม
ความพร้อมนักศึกษา และกาหนดแนวทางการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระบบ จัดทาโครงการเตรียมพร้อม
นักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน และหลักสูตรยัง ได้จัดโครงการ
ปฐมนิเทศ โดยร่วมมือกับคณะให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพื่อชี้แจง กฎระเบียบ การเตรียมตัวเพื่อเป็นนักศึกษาในรั้ว
มหาวิทยาลัย สิ่งอานวยความสะดวก ต่ าง ๆ แนะนาเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของคณะ แนะนาหลักสูตร ระบบการ
ลงทะเบียนศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้บริการ รวมทั้งจัด กิจกรรม
ละลายพฤติกรรม และจัดส่งเสริมกิจกรรมให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ยังไม่มีอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ได้เข้าร่วมอบรมการขับขี่ปลอดภัยตามระเบียบการจราจร ในวันที่ 4 มิถุนายน
2562 และดาเนินการจัดการเรียน การสอน และการสอบตลอดทั้งปีการศึกษา ซึ่งจากการทดสอบความพื้นฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ พบว่ามีนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จานวน 65 คน หลักสูตรจึงได้จัดโครงการเตรียมความ
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาดังกล่าว ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 โดยเชิญอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ
อาจารย์พัฒนะพงษ์ ติริ บรรยายให้ความรู้ หลังการฝึกอบรมให้นักศึกทาแบบทดสอบ ซึ่ง นักศึกษามีการทดสอบที่ดี
ขึ้น จากวัดผลก่อนการอบรมและหลังการอบรม พบว่า นักศึกษามีการทดสอบที่ดีขึ้น (สรุปโครงการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจาปีการศึกษา 2562)
การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 พบว่า
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ด้านภาษาอังกฤษ ในวันที่
1-2 มิถุนายน 2562 อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่ไม่พร้อมนั้นมีผู้ที่สนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นถึงร้อยละ 90 ส่วนนักศึกษา
ร้อยละ 10 ขาดความ สนใจในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนอกจากนี้ยังทบทวนรูปแบบการอบรมพบว่า การจัด
กิจกรรมอบรม เรื่อง ความพื้นฐานภาษาอังกฤษ เป็นการอบรมในลักษณะเน้นการบรรยาย ทาให้นักศึกษาบางที่คนที่
พื้น ฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี เกิดความไม่มั่นใจในทากิจกรรมและการตอบคาถาม และผลคะแนนการ
ทดสอบหลังอบรมยังมีจานวน นักศึกษาที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จานวน 15 คน เนื่องจากเวลาการเตรียมความ
พร้อมน้อย
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรมีมติปรับปรุงระบบขั้นที่ 2 การกาหนดแนวทางและกิจกรรม
เตรียมความพร้อมนักศึกษา โดย มีมติกาหนดรรายวิชาปรับพื้นโดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ รายวิชาที่หลักสูตรจะ
เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 ให้มากขึ้น และเพิ่มระยะเวลา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนศึกษาของนักศึกษา
ใหม่ ให้มากขึ้น เพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้ ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ทั้งนี้หลักสูตรจะนาผลการประเมินนี้
ไปปรับใช้ในการจัด โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งที่
2/2562 26 มิถุนายน 2562 )
ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
หลักสูตรมีการเตรียมความก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาในทุกปีการศึกษา และระหว่างภาคการศึกษาในด้าน
ภาษาอังกฤษ การปรับตัวการดาเนินชีวิต และการเรียน จึงส่งผลให้นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น และ
นักศึกษาสามารถปรับตัวในการเรียน และปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนใหม่ และรุ่นพี่
ผลการประเมินตนเอง 4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2.1 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนได้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว ที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา
ระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรมีการกาหนดนโยบายการควบคุมการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาตาม
แผนการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา วิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษา โดยพิจารณาจากภาระงานการเป็นที่ปรึกษา
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คาปรึกษา วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
3. ทบทวนและกาหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นกั ศึกษา
4. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้คาปรึกษาวิชการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกชั้นปี
5.หลักสูตรมีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการควบคุมกากับให้จานวน นักศึกษา
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
6. หลักสูตรมีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา
7. กาหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้คาปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา สาหรับนักศึกษารายบุค คล ทั้ง ทาง Facebook และ ทาง Line ทั้ง แบบกลุ่ม และแบบ
รายบุคคล และ ประกาศให้นักศึกษาในความดูแลของตนทราบอย่าง เป็นทางการ
8. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักสึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษา
9. ดาเนินการให้บริการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความเสี่ยง
ด้านนักศึกษาตามแนวทางที่กาหนด
10. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา
11. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่ นักศึกษา
12. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ
จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน
13. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้คาปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้
ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ดาเนินการควบคุม ดูแลให้ คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตให้กับ
นักศึกษาตามคู่มือระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร โดยหลังจากที่หลักสูตรรับสมัคร คัดเลือก เตรียมความพร้อม
และรับเป็นนักศึกษาของหลักสูตรแล้ว นั้น หลักสูตรทาการพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยังไม่มี นักศึกษา
ในสังกัด หรือนักศึกษาในสังกัดจบการศึกษาแล้ว เสนอชื่อ ให้คณบดีทาการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ
นักศึกษาในแต่ละ กลุ่ม โดยในปีการศึกษา 2552 (คาสั่งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่ 167/ 2562) ดังนี้
นักศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
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นักศึกษาชั้นปีที่ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 2
นักศึกษาชั้นปีที่ 3
นักศึกษาชั้นปีที่ 4

อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา
อาจารย์ ดร.กชกร เดชะคาภู
อาจารย์มุทุดา แก่นสุวรรณ
อาจารย์อาทิตย์ ผดุงเดช
อาจารย์ ดร.สาราญ วิเศษ
อาจารย์ ดร.คงฤทธิ์ กุลวงษ์
อาจารย์ ดร. เขมิกา ทองเรือง
อาจาร์จารุกัญญา อุดานนท์

ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ดูแล และให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตในระดับอุดมศึกษา
ตาม หน้าที่ที่ปรากฎในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร และคู่มือ นักศึกษาที่ได้รับเมื่อตอนปฐมนิแทศก์อาจารย์
ใหม่ เช่น การตอบข้อ ซักถามและช่วยแก้ปัญหาของนักศึกษาที่มีข้อสงสัยจากการเข้าเรียน การลงทะเบียนเรียน การ
เพิ่มหรือการยกเลิกรายวิชา การแก้ผลการเรียน I การเบิกค่ารักษาพยาบาล การรับทุนการศึกษา รวมทั้ง การให้
คาแนะนาการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ และทักษะชีวิต พร้อมทั้ง
การกาหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน
เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านได้ทาการกาหนดช่วงเวลาในการให้ คาปรึกษา และประกาศไว้ใน Office Hour
และกาหนดช่องทางใน การติดต่อเพื่อขอรับคาปรึกษาไว้หลายช่องทาง เช่น การขอเข้าพบโดยตรงตามเวลาว่างที่
ประกาศไว้หรือติดต่อผ่านทาง Facebook, Line, e-mail และโทรศัพท์เป็นต้น ซึ่งหลังจากให้คาปรึกษาแล้ว
อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตาม และประเมินผลการให้คาปรึกษากับ นักศึกษาต่อไป
การประเมินกระบวนการ
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ทาการสารวจความ พึงพอใจเกี่ยวกับการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
ด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ผ่านสื่อ ออนไลน์ จากผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 230 คน พบว่านักศึกษามี ความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนน
เฉลี่ย 4.59 ซึ่งสามารถจาแนกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง เช่น แบบคาร้อง ตู้จดหมาย
เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.62
2. การให้คาแนะนาการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ และ
ทักษะชีวิต พร้อมทั้งการกาหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน ค่าเฉลีย 4.59
3. การให้คาปรึกษา แนะนา และช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดี ค่าเฉลี่ย 4.56
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลืออื่นๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.60
จากผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น หลักสูตรได้นาเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่องเสนอ
เพื่อพิจารณา หัวข้อ ผลการประเมินความพึง พอใจต่อระบบควบคุมดูแลให้ คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา โดยที่ประชุมร่วมกัน วิเคราะห์ว่า ผลจากการประเมินนั้นได้สะท้ อนให้เห็นถึง ความสาเร็จ ของระบบ
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ควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาฯ เนื่องจากมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีและยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลของการ
ดาเนินการ ที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพิ่มช่องทางในการให้คาปรึกษาสาหรับ นักศึกษารายบุคคล ทั้งทาง Facebook
และทาง Line ทั้งแบบ กลุ่ม และแบบรายบุคคล และประกาศให้นักศึกษาในความดูแล ของตนทราบอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งได้มาจากการปรับปรุง กระบวนการตามผลการประเมิน เมื่อปีการศึกษา 2561 ซึ่งจากการปรับปรุง นี้
ส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาของหลักสูตรเกิด ความใกล้ชิดกัน และให้คาปรึกษาทั้งทางวิชาการ และการ
ใช้ชีวิต ได้มากขึ้น และนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา จานวน 25 คน
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
การปรั บ ปรุ ง กระบวนการเมื่ อ ปี การศึ ก ษา 2561 ด้ ว ยการเพิ่ ม ขั้ น ตอนที่ 5 คื อ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการให้
คาปรึกษาสาหรับ นักศึกษารายบุคคล ทั้งทาง Facebook และทาง Line ทั้งแบบ กลุ่ม และแบบรายบุคคล และ
ประกาศให้นักศึกษาในความดูแล ของตนทราบอย่างเป็นทางการ ส่ง ผลให้ในปีการศึกษา 2562 นักศึกษาของ
หลักสูตรเกิดความใกล้ชิดกัน และให้คาปรึกษาทั้งทาง วิชาการ และการใช้ชีวิตได้มากขึ้น ทาให้อัตราการคงอยู่ของ
นั ก ศึ ก ษา สู ง ขึ้ น และเมื่ อ พิ จ ารณาคะแนนความพึง พอใจต่ อระบบการ ควบคุ ม ดู แ ลและให้ ค าปรึกษาสู ง กว่าปี
การศึกษา 2562 อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ การเกิดโรคอุบัติใหม่ โควิด 19 จึงอาจทาให้เกิด
ความเครียดในดาเนินชีวิต การเรียน รวมทั้งการอยู่กับสังคม หลักสูตรจึงมีมติ ให้ปรับปรุง ขั้นตอนที่ 4 โดยปรับปรุง
คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อใช้ในการให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา และในขั้นตอนที่ 5 เพิ่มการติดต่อสื่อสาร โดยโปรแกรม
การประชุมออนไลน์ เพื่อนักศึกษาจะสามารถแลกเปลี่ ยนการระหว่างนักศึกษา กับนักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อนาไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563)
ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลของการปรับปรุงกระบวนการยังไม่สามารถเห็นเป็น รู ปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากต้องนาไปใช้ในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563)
ผลการประเมินตนเอง 3 คะแนน
3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3 R 7 C
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดใน 3 ด้าน ต่อไปนี้
ชีวิต สารสนเทศ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและ
อาชีพ

ระบบกลไก/กระบวนการ
มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้กาหนด
คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร โดยวางแผนการดาเนินงานในกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การสารวจต้อง
ในการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ. 2 และการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้
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1. หลั ก สู ต รจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ง บประมาณ 2562 ที่ จั ด สรรงบประมาณ ส าหรั บ โครงการ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. สารวจความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 โดยใช้
วิธีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา และการตอบแบบสารวจความคิดเห็น
3. น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการส ารวจความต้ อ งการเสนอที่ ป ระชุ ม เพื่อ ให้อ าจารย์ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ตรร่วม
พิจารณาความต้องการการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา
4. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
5. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและโครงการที่กาหนดไว้
6. ประเมินและสรุปผลการดาเนินโครงการประเมินแผนการดาเนินงาน
7. นาผลการประเมินมาพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมให้มี ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อ ทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตหลังสาเร็จการศึกษาของ
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีมติให้คงไว้เช่นเดิมตามที่ กาหนดไว้ใน มคอ.2 ได้แก่ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้หลักสูตรเกิดมาตรฐาน สามารถพัฒนาให้
นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ และส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเกิดการยอมรับในสังคม
จึงดาเนินงานของหลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนา นักศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับคุณลักษณะที่หลักสูตรต้องการ
โดยมี มีกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบ
การศึกษาอย่างเหมาะสมและจัดให้อย่างทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า ผ่าน เพจ PA หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะการเรียนรู้ แ ละนวั ตกรรม ทักษะการทางานแบบมี ส่วนร่ วม เป็นต้ น
ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา ดังนี้
1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาการสื่อสารและการ ร่วมงาน
กับผู้อื่นซึ่งโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวที่หลักสูตรดาเนินการในปี การศึกษา 2562 ได้แก่
1. โครงการสิงห์อีสาน วันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงได้แลกเปลี่ยนประสบการเรียนเรียน การทากิจกรรมระหว่างเรียน กับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
2. โครงการ การบรรยายพิเศษเรื่อง “อีสานกับรัฐไทย: บนก้าวย่างของประชาธิปไตยและก้าวต่อไปสู่การ
กระจายอานาจท้องถิ่น ณ ห้องศิรสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
3. โครงการกี ฬ าเชื่ อ มความสั ม พันธ์ วั น ที่ 22 มกราคม 2563 ณ คณะศิ ล ปศาสตร์ แ ละวิท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม
2. ทั ก ษะชี วิ ต และการท างานได้ แก่ การปรั บ ตัว ทั กษะสั ง คมการเรี ยนรู้ข้ า มวั ฒนธรรมซึ่ง โครงการที่
สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวที่หลักสูตรดาเนินการในปีการศึกษา 2562 ได้แก่
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อเตรียมความรพร้อมสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ ในวันที่ 18 กันยายน
2562 ณ ห้องศิรสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนา
บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา เพื่อให้สามารถนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
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2. โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสู่ประสบการณ์จริงในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ วันที่ 17- 20 ตุลาคม
2562 องค์กรชั้น เช่น ศาลาว่าการพัทยา จากการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้เข้าใจรบบบริหารจัดการ
และได้พบปะและเปลี่ยนกับผู้บริหารและคณะทางานขององค์การที่ไปเยี่ยม
3. โครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุตาบลนาราชควาย วันที่ 9 เมษายน 2563 และวันที่,16 เมษายน 2563 ผลการด าเนินงานพบว่า โครงการ
ดังกล่าวมีนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 100 นักศึกษามีความรู้และ ประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่และสารวจและเก็บ
ข้อมูลในท้องถิ่น
ด้านผลการดาเนินงานตามที่ไ ด้มีก ารประชุ มอาจารยผู้รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรไทยครั้ง ที่ 6/2562 วันที่ 1
เมษายน 2563 พบว่า นักศึกษาเข้าร่วมคิดเป็นร้อยละ 100 ผู้เข้าร่วมโครงการมี กิจกรรมที่จัดขึ้นจะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษาที่เข้าอบรมมีความสามารถ วิชาการควบคู่กับการมีทักษะในการใช้ชีวิต มีทักษะทางการสื่อสาร มีพฤติกรรม
เชิงบวก คิดอย่างสร้างสรรค์ นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสตร์
สาขาวิชาที่ตนเรียน สามารถนาความรู้และเทคนิคที่ได้ไ ปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเรียนและ อาชีพภายหลัง
สาเร็จการศึกษา ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพในอนาคตและเกิดแรงบันดาลใจใน การศึกษาสาขาวิชาของตนเอง
3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ การรู้เท่าทันสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อการรู้เ ท่ า ทั น
เทคโนโลยีซึ่งโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวที่หลักสูตรดาเนินการในปี การศึกษา 2562 ได้แก่
ได้แก่ โครงการรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ ทางรั ฐประศาสนศาสตร์ "ถ่ายทอดประสบการณ์ ก ารฝึ ก
ประสบการณ์" วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนคร
นพม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผลการดาเนินงานพบว่า นักศึกษาทุกชั้นปีให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการร้อย ละ 100
โดยนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการดาเนินงานโครงการและมี ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. สาราญ วิเศษ ผู้สอนเป็นผู้ให้
คาปรึกษา ได้พัฒนาศักยภาพและทักษะของตนในหลากหลายด้าน เช่น การทางานกลุ่ม การบริหารจัดการ ภาวะ
ผู้นา การนาเสนอต่อหน้าสาธารณะ การติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งยังฝึกทักษะด้านเป็นผู้
ดาเนินรายการ
2. โครงการ TED Talks PA NPU ในวันที่ 23 กันยายน 2562 และวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องศิรสิทธิ์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นผู้ดาเนินโครงการตั้งแต่การ
วางแผนดาเนินโครงการ การดาเนินโครงการ และการประเมินโครงการ และอาจารย์ ดร. จารุกัญ ญา อุดานนท์
ผู้สอนให้คาปรึกษาในการดาเนินโครงการ สาหรับนักศึกษาชั้นปี ที่ 1-3 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการ และการดาเนินชีวิตต่อไป
3 การอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสาหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมด้านการ
สื่อสาร ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา
2562 นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน 1) ทักษะ การเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะชีวิตและการทางาน 3)
ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี จาก การประเมินผลการดาเนินงานพบว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
โดยเข้าร่วมโครงการถึงร้อย ละ 100 ส่วนความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ อยู่ในระดับดี นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์ ตรงจากการลงพื้นที่ชุมชน เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตสานึกสาธารณะ มีความสุขจากการ
แบ่งปันและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 6 ด้านที่ กาหนดไว้ในมคอ.2 ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านการปฏิบัติงานตลอดจน เป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา
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และนาผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงกิจกรรมการ เรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ต่อไป ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาร้อยละ 10 ยังขาดความมั่นใจในการแสดงออก โดยเฉพาะ อย่าง
ยิ่งในการพูดหน้าชั้นเรียน และความกระตือรือร้นรวมถึงขาดความร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม
การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2562 พบว่าสามารถนามาใช้ดาเนินการได้อย่างดี ส่งผลให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตามควรจะมี การเพิ่มเติมขั้นตอนการสารวจความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน
เพื่อการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรมีมติปรับปรุงระบบขั้นตอนที่ 2. สารวจความต้องการของ
นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา และ
การตอบแบบสารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น โดยอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ควร
จัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
หลักสูตรได้ดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการสารวจความต้องการนักศึกษา
ระหว่างภาคการศึกษา จึงทาให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในทุกมิติ ทั้งด้าน
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการทางาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีได้แก่ การรู้เท่าทัน
สารสนเทศ ส่งผลให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความเป็นผู้นานักศึกษา สามารถปรับตัวและแก้ปัญหาในการเรียน
และการทางานร่วมกับผู้อื่น (ผลการประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากหน่วยงาน
ภายนอก/ผู้ใช้บัณฑิต) ส่งผลให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสตร์ นายสุพจน์ เฉิดจาลอง ได้รับการเลือกตั้งให้เป็น
นายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2563 และนายชัชวาล ประพฤธิ์ชอบ
ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้รับเลือกประธานสภานักศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม ประจาปีการศึกษา 2563
ผลการประเมินตนเอง 4 คะแนน
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
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ตารางที่ 3.2 จานวนการคงอยู่และสาเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ปีการศึกษา

จานวนรับเข้า
(1)

2560
2561
2562

95
36
97

อัตราคงอยู่

จานวนที่ลาออกและคัดชือ่
ออกสะสมจนสิ้นปีการศึกษา
2562
(2)
16

(𝟏)−(𝟏)

x 100

(𝟏)
83.16

3

91.67

3

96.91

อัตราการคงอยู่
3.3.1 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 อัตราการสาเร็จ
การศึกษา

ปีการศึกษา

จานวนรับเข้า
(1)

จานวนสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2)
2559

2560

2561

2562

จานวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
รวมเมื่อสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน

(3)

123
87.23
2557
141
84
70.00
120
2558
75
75.00
100
2559
- นักศึกษาที่เข้ามาเรียนปีการศึกษา 2557 จานวน 141 คน สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
จานวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 82.23
- นักศึกษาที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2558 จานวน 120 คน สาเร็จการศึกษา 84 คน
คิดเป็นร้อยละ 70.00
- นักศึกษาที่เข้ามาเรียนปีการศึกษา 2559 จานวน 100 คน สาเร็จการศึกษา 75 คน
คิดเป็นร้อยละ 75.00

3.3-1 ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา

จากการสารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน พบว่า โดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเลี่ย 4.54 เมื่อเปรียบเทียบผลย้อน หลัง 3 ปี มีผลความพึงพอใจ
เพิ่มขึ้น ดังนี้
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ปีการศึกษา

ความพึงพอใจของ ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อ
นักศึกษาต่อการ
หลักสูตร
จัดการข้อร้องเรียน

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 วันที่ 30 เมษายน 2563
ปีการศึกษา 2562 นักศึกษามีความพึงพอใจ
ด้านหลักสูตรการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา ด้านหลักสูตรการศึกษา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.55 เมื่อพิจารณาราย
ประเด็น พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 4.55 รองลงมา คือ ความทันสมัยและความ
หลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.52 และ การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่
เหมาะสม ค่าเฉลี่ย 4.50
ด้านการควบคุมดูแลให้คาปรึกษา พบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน
ของนั ก ศึ ก ษา ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนอยู่ใ นระดั บ มากมี ค่ า เฉลี่ ย 4.59 เมื่ อ
พิจารณารายประเด็น พบว่า นักศึกษามีความพึง พอใจ การเปิดโอกาสให้นัก ศึ ก ษา
สามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง เช่น แบบคาร้อง ตู้จดหมาย เฟซบุ๊ค ไลน์
เป็นต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.62 รองลงมา อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลืออื่นๆ
หรือถ่ายทอดประสบการณ์อื่นๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.60 และ การให้คาแนะนาการลงทะเบียนเรียน
วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ และทักษะชีวิต พร้อมทั้งการ
กาหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการเรียค่าเฉลี่ย 4.59
สิ่ ง ที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการให้ ห ลั ก สู ต รพั ฒ นา ได้ แ ก่ ด้ า นสื่ อ การเรี ย นการสอนที่
ทันสมัย การจัดสอน ซ่อมเสริมสาหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการเรียน เสนอแนะให้
หลักสูตรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพิ่มขึ้น โดยนักศึกษาต้องการให้มีกิจกรรมที่นักศึกษา
ออกได้ไปเรียนรู้ร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังมี ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนว่าเป็นหลักสูตรที่พัฒนาความรู้ให้กับนักศึกษาได้เป็น อย่างดี อาจารย์คอยดูแลให้
ความช่วยเหลือ เป็นกันเองและเอาใจใส่นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ

ผลการจัดการข้อร้องเรียน
ในภาคเรียนที่ 2/2562 ที่มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร้องเรียนต่ออาจารย์
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ผู้ ส อนว่ า ห้ อ งเรี ย นที่ ค ณะจั ด ให้ ใ ห้ เ ป็ น ห้ อ งเรี ย น มี โ ปรแกรมที่ ไ ม่ ส มบุ ร ณ์ ส าหรั บ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติสาหรับการวิจัย และอยากให้สอนเพิ่มเติมการใช้โปรแกรมการ
คานวณ ก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ผู้สอนจึงได้นา
เสนอต่อที่ประชุม อาจารย์ ผิดชอบ หลักสูตรและได้หาทางแก้ปัญหาด้วยการประสาน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เพื่อตรวจความพร้อม และความสมบูรณ์ของโปรแกรม และได้
สอนเติมเพิ่มการใช้โปรแกรมเพื่อการคานวนณ ทาให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
แก้ไขปัญหาและได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มี โปรแกรมพร้อ มใช้
งาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ผลการดาเนินงาน :
ลาดับที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ. 2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนน
4.88
4.87
4.81
4.84
4.83
4.85

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ภาระการมีงานทาของบัณฑิตภายใน 1 ปี
ผลการดาเนินงาน :
วันที่สารวจ.........................
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จานวน
84
79
76

ร้อยละ
100
94.05
97.96

3
-

2.04
-

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5)
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ตารางที่ 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562
รหัส ชื่อวิชา

30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
30003102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
30004401 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต
30004301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา
30004407 เศรษฐศาสตร์การปกครอง
30004104 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมใน
อนุภาคลุ่มน้าโขง
30006101 การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
30102301 หลักรัฐศาสตร์
30102204 ระบบบริหารราชการไทย
30111228 รัฐธรรมนูญ
30102203 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
30102207 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
30102303 การจัดการงบประมาณของรัฐ
30102314 องค์การและการจัดการ
30102210 การบริหารปกครองท้องถิ่น
เปรียบเทียบ
30102312 กฎหมายปกครอง
30102311 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เบื้องต้น
30102402 สถิติสาหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
30102424 กฏหมายอาญา (ภาคทัว่ ไป ภาคผิด)
30102425 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
30102311 แรงงานสัมพันธ์
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ทางรัฐประศาสตร์
30102418 การประเมินโครงการ
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
30102428 กฎหมายลักษณะพยาน
30102439 การพัฒนาองค์การ
30102436 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของเกรด
C+

C

D+

D

F

I

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
1/2562
3
10 10 10
1/2562
8
10
9
7
1/2562
21
17 19 16

-

-

-

-

-

33
33

33
33

20

-

-

-

-

98

98

1/2562

A

B+

B

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน

4

5

19

16

10

-

-

-

-

53

53

19

12

15

9

15

10

2

2

-

84

82

18

20

8

9

1

0

0

2

-

58

56

21

7

10

-

-

-

-

-

-

39

39

1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562

3
10
7
4
4
-

5
3
3
5
7
1

19
6
8
19
8
6

7
16
9
14
16
5
13

19
10
5
15
10
4
10

18
1
8
5
2
2

7
2
2
1
-

3
2
-

5
-

81
53
46
56
53
32
32

81
53
41
54
53
32
32

4

5

19

16

10

-

-

-

-

53

53

1/2562
1/2562

-

-

2

6

12

7

4

-

1

36

35

24

7

4

6

30

1

1

1

0

74

73

3

5

19

16

10

1

-

-

-

53

53

1/2562
1/2562
1/2562
1/2562

5
10
10

4
5
6

19
19
13

16
16
18

10
5
18

7

-

-

-

53
53
73

53
53
73

32

43

-

-

-

-

-

-

73

73

1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
2/2562

-4
50
5
5
27

8
24
3
7
30

2
6
8
17

2
1
23
5
2

13
-

17
-

9
-

-

21
78
79
25
76

21
78
76
25
76

1/2562
1/2562
1/2562

1/2561

7

-
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รหัส ชื่อวิชา

30001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30003101 ภาษาจีนเบื้องต้น
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
30006101 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
30111401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
30005102 คณิตาศาสตร์และตรรกวิทยา
30006102 สุขภาพ กีฬา และสนุทรียภาพ
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
30102205 การเมืองการปกครองของไทย
30102206 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
ไทย
30111403 กฏหมายอาญา
30102301 การวิเคราะหืนโยบายสาธารณะ
30102432 พฤติกรรมองค์การ
30102404 การบริหารเชิงกลยุทธ์
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของเกรด
A

B+

B

จานวนนักศึกษา
ลง
สอบผ่าน
ทะเบียน

C+

C

D+

D

F

I

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
2/2562
5
13 17
9
2/2562
7
13 14
2/2562
1
2
3
28
2/2562
10 12 25 24

4
-

-

-

1
-

4
-

54
33
33

49
33
33

24

5

2

-

3

81

78

2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562

7
2
4
2
8
7

13
8
13
15
5
6

11
13
18
13
7
7

11
16
11
16
16
2

5
13
1
13
9
1

5
14
12
3
1

0
3
2
-

1
5
1
8
2
-

0
0
3
-

54
74
48
74
54
24

53
69
47
66
49
23

3

2

11

17

-

-

-

-

-

33

33

2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562

2
3
2
2

10
12
10
8

11
7
11
15

10
9
10
5

2
2
2
3

-

1
-

-

-

34
34
34
34

34
34
34
34

32

33

8

-

-

-

-

-

73

73

ตารางที่ 4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

5.1-1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
เป้าหมายเชิงปริมาณ: หลักสูตร รป.บ. มีจานวน หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต ปรับสาระในรายวิชาให้
ทันสมัย จานวน 48 วิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีการปรับปรุงทุก 5 ปี
2. หลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ระบบกลไก/กระบวนการ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร/วิจัยการใช้
หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบ หลักสูตรตามแบบ มคอ.2
1.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร
1.2 ติดตามบัณฑิตเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อหลักสูตร ข้อ 1.1-1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินการ
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการร่างหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างหลักสูตร
2.2 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์
ผู้สอน
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร
2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการแก้ไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตาม
มติที่ประชุม
2.5 จัดทาร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2 เสนอซื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง
3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์ หลักสูตรที่ดาเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชา
5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ
5.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาเพื่อพิจารณา
6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ
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6.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนาเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
7.2 นาข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนาเสนอขั้นตอนต่อไป
8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน
8.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
8.2 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น webside, facebook, ฯลฯ
9. นาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนา
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับแนวทางการนาเสนอหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน
10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน
10.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร
10.2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
จากระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ได้ดาเนินการ
ตามระบบและกลไก พบว่า มีการดาเนินงานตามระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรมีก าร
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยนาหลักในมอค. 2 หมวด ความสาคัญหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ทั้ง ด้านทฤษฎี และการปฏิ บัติ ที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หาร
ประเทศเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามนโยบายแห่ง รัฐ ซึ่ง หมายรวมถึง การสร้างความตระหนักรู้ถึงปรัชญาการเมือง
บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารและให้บริการภาครัฐ นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครั ฐทั้งในระดับภูมิภาค ชาติ และท้องถิ่น
รวมทั้งเน้นแนวคิดและกระบวนการต่างๆ ในการบริหารงานภาครัฐ และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นการ
สร้างพหุวิทยาการ โดยการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระความรู้จากศาสตร์หลายสาขาวิชาเข้าด้วยกัน
และจัดการเรียนรู้อย่างเชื่อมโยงกัน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ เห็นภาพรวม เห็นความสัมพันธ์ของเรื่องที่เรียนกับ
ชีวิตจริงเพื่อให้บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาได้มีความรู้ ปัญญาและทักษะในการประกอบวิชาชีพในหน่วยงานภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและให้บริการของรัฐในด้านต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และเป็นธรรม
จากสาระสาคัญข้างต้นจึงนามาสู่การกาหนดวัตถุประสงค์และปรัชญาของหลักสูตรที่ต้องการผลิตบัณฑิต
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารและการจัดการ มีความรู้ความเข้าใจใน
ศาสตร์วิชาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล โดยอาศัยการบูรณา
การองค์ความรู้ในรูปแบบสหวิทยาการ มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นา และเป็นกาลัง แรงงานที่มีศักยภาพสามารถ
ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ
ทั้งนี้ ในการสาราวจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชารั ฐ
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ประศาสนศาสตร์ ประจาปีการศึกษา 2561 พบว่า หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ควรบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้
1. บัณฑิตเป็นผู้ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม สามารถ
ปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยมพื้นฐาน
และความรู้สึกของผู้อื่น และมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
2. บั ณ ฑิ ต มี ค วามเข้ า ใจ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การ แนวคิ ด และทฤษฎี ท างรั ฐ ประศาสนศาสตร์ รวมถึง
ความก้าวหน้าในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับที่
เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
3. บัณฑิตสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและทาความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์ จาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด
และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงมีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับ
พื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม
5. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และการนาเสนอ
ข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ สามารถใช้เครื่องมือทาง
สถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถสื่อสาร
ประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในปีการศึกษา 2561 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดาเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ให้
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552 และตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558 เพื่อให้ทันเริ่มใช้ในการจัดการเรียน การสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2561 มีการปรับปรุงรายวิชาจากหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2556) (มคอ. 2 หลักสูตรรัฐประ
ศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2561)โดยผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คณะกรรมการประจาคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560
2. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560
วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560
3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11 /2560 วันที่ 17 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2560
4. คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจาสภามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตรใน
การประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
5. สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่4/2561 วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ.
2561

42
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรได้ดาเนินการตามระบบปรับปรุงหลักสูตรอย่าง เคร่งครัด จนทาให้การปรับปรุงหลักสูตรใหญ่สาเร็จ
จนได้ร่างหลักสูตร ที่ผ่านการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านความเห็นชอบจาก คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สภาวิชาการ และสภาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติ รวมทั้งเสนอต่อ สกอ. และได้เริ่มใช้หลักสูตรในปีการศึกษา 2561
สาเร็จตามเป้าหมายที่ หลักสูตรได้วางไว้ อย่างไรก็ตาม พบว่า เริ่มกระบวนการปรับปรุงตั้งแต่ วันที่ 22 มิถุนายน
2560 และสภามหาวิทยาลัยนครพนมอนุมัติหลักสูตร วันที่ 10 มีนาคม 2561 ซึ่งถือว่าระยะเวลาในการปรับปรุง
หลักสูตรใช้เวลานานมากกว่าจะผ่านขั้นตอนต่าง ๆ เนื่องจากความล่าช้าในการประสานงานระห่างหลักสูตรกับ
มหาวิทยาลัย
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึง ร่วมกันพิจารณาปัญ หาดังกล่าว และมีมติร่วมกันในการ
ปรั บ ปรุ ง หลั กสู ต รในรอบต่ อไป (พ.ศ. 2565) ควรมี ก าหนดให้อ าจารย์ผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเป็น ผู้ ติด ตามและ
ประสานงานระหว่างหลักสูตรกับมหาวิทยาลัย (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562)
ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ดังนั้นหลักสูตรจึงกาหนดเป็นระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังกล่าว
ในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2565) ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562)
5.1.2 การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จานวนอย่างน้อย 5 รายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้ ปรับปรุงรายวิชาที่รับผิดชอบให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ระบบกลไก/กระบวนการ
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรมีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ที่ประชุม จึงได้นาระบบ
และกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ มาใช้ ในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัย ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการปรับปรุง
รายวิชาโดยการพิจารณาคาอธิบายรายวิชาประกอบกับผลการวิเคราะห์จาก มคอ. 5 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
การศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต
2. อาจารย์ผู้สอนเขียน มคอ.3 / มคอ. 4 ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความรู้ในศาสตร์ด้าน
รัฐศาสนศาสตร์ปัจจุบัน
3. อาจารย์ผู้สอนใช้ มคอ.3 / มคอ.4 เพื่อใช้จัดการเรียนการสอน
4. ประเมินกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาให้ทันสมัย
5. ปรับปรุงกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาให้ทันสมัย
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลการปรับปรุง/พัฒนาออกแบบสารระรายวิชาที่เป็นรูปธรรมต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่ประชุมได้นา
ข้อเสนอแนะจากกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาปรับปรุงในด้านการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนสื่อที่ใช้
ประกอบการสอนในรายวิชาที่จะ เปิดสอนในภาคการศึกษา 2562 และมีมติให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่ง มคอ.3 ก่อน
ปิดภาคเรียน 30 วัน ในส่วนของการปรับเฉพาะรายวิชานั้ น หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักสูตรที่
ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตลอดจน
สอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกที่มีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะขอกล่าวแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็น
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และประเด็นความสอดคล้องกับสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงของ
โลก
ประเด็นความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์ พบว่า หลักสูตรได้พัฒนาและปรับปรุง รายวิชา
ต่างๆ ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย
ทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์กชกร เดชะคาภู ได้ให้นักศึกษาค้นประเด็นสาคัญในปัจจุบันที่นามาต่อยอดการ
พัฒนาโครงร่างการวิจัยของของนักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษา ศึกษาบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องการบริการ
สาธารณะ เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตั้งคาถามการวิจัย รายวิชาการพัฒนาองค์ อาจารย์ วรวุฒิ อิน
ทนนท์ ได้มอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานเพื่อให้เห็นสภาพการดาเนินงาน และนามา
แลกเปลี่ยนภายในชั้นเรียน
ประเด็นความสอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกพบว่าหลักสูตรได้พัฒนาและ ปรับปรุงรายวิชา
ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ในสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์
จารุกัญญา อุดานนท์ เชิญวิทยากร ในประเด็น ซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและให้นักศึกษาวางแผนการ
ดาเนินงานในทุกกิจกรรม รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศานศาสตร์ อาจารย์สาราญ วิเศษ
ได้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม Microsoft Office เพื่อจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต รายวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ อาจารย์สาราญ วิเศษ ได้มอบหมายให้นักศึกษา ที่ออกฝีกประสบการณ์วิชาได้จัดทาโครงการ ที่
สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่และลงพื้นที่เพื่อดาเนินโครงการด้วยตนเอง ร่วมกับหน่วยงาน และมีการติดตาม
ประเมินผลทุก 1 เดือนระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
การประเมินกระบวนการ
จากผลการดาเนินงานภายใต้ระบบกลไกข้ างต้น ในการประชุม อาจารย์ ผู้รั บ ผิด ชอบหลัก สู ตรฯ ครั้ง ที่
6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563 คณะกรรมการประเมินแล้วมีความเห็นว่า ระบบกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้มี
ความเหมาะสม ทาให้หลักสูตรและรายวิ ชาต่าง ๆ สามารถก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงของสัง คมและศาสตร์ ที่ ใ ช้
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ลักษณะของรายวิชาที่เ ป็นการศึกษาถึง สถานการณ์ ที่ เ ป็ น
ปรากฏการณ์จริงของสังคมที่มีพลวัต การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับสาระรายวิชาเพื่อการเรียนการสอนจึง
มีความสาคัญ และจาเป็นในทุกปีการศึกษา เพื่อให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
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การประเมินผลกระบวนการและการปรับปรุง จากการดาเนินการข้างต้นและผลสารวจความพึงพอใจ ที่
ประชุมหลักสูตรฯ ได้ สรุปผลการดาเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมามีความพึงพอใจโดยเฉพาะในผลการ ดาเนินการ
ข้อที่ 1 และ 2 ที่มีการปรับปรุงแผนการศึ กษาซึ่ง เป็นการดาเนินการต่อ เนื่องมาตั้ง แต่ ปีก ารศึก ษา 2561 ทาให้
หลักสูตรฯ มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์และความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ ซึ่งผลสารวจความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.66 และความพึงพอใจต่อหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้นปี อยู่ในระดับ
มากที่สุด ค่า เฉลี่ย 4.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปี สุด ท้า ยต่อ การบริ หารจัดการคุณภาพหลัก สูตรระดั บ
ปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67
ผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 6/2562 จึงมีมติให้นาระบบกลไกลการปรับสาระ
รายวิชาในหลักสูตรไปปรับใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป
ผลการประเมินตนเอง 3 คะแนน
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2-1 การกาหนดผู้สอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ: จานวน 50 รายวิชา อาจารย์ผู้สอนครบตามสัดส่วนจานวนนักศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: -อาจารย์ผู้สอนทุกคนในทุกรายวิชาต้องมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน หรือสบการณ์
หรือมีการประเมินการสอนจากนักศึกษา 3.51 ขึ้นไป
ระบบกลไก
ระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอน หลักสูตรมีการดาเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่กาหนดไว้ โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดทาแผนการเรียนการสอนและวางระบบผู้สอนที่มีความรู้ ความชานาญในเนื้อ
วิชาที่สอน รวมทั้งผู้สอนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน โดยมีความ
สอดคล้องกับ มคอ. 2 ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดแผนการเรียนการสอนประจาภาคการศึกษาโดยนา มคอ. 2 มา
พิจารณา
2. ประธานหลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาและกาหนดผู้สอนตามประสบการณ์ ผลงานวิชาการ
จานวนรายวิชาที่สอน และภาระงาน
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา และดาเนินการสอนรายวิชา
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
5. ประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการกาหนดผู้สอน
7. รายงานผลการปรับปรุงกาหนดผู้สอน
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
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ในการประชุมอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 1/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 หลักสูตรได้ประชุมเพื่อ
กาหนดผู้สอนขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2562 โดยพิจารณาผู้สอนจากวุฒิการศึกษา ผลการประเมินการสอน
จากนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ของอาจารย์ในสาขา กาหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาผู้สอนโดยใช้ผ ลการ
ประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในแต่ละรายวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
คะแนน พิจารณาผู้สอนจะคานึงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน ประสบการณ์ทางาน และผลงาน
วิชาการ และกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละชั้นปี ไม่เกิน 2 รายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนในทุกรายวิชาต้องมี
ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน หรือประสบการณ์ เช่น ในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ได้กาหนด
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ เป็นผู้รับผิดชอบซึ่งสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ
เชี่ยวชาญในสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ ” เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว นอกจากการคานึงใน ด้านความรู้แล้ว
หลักสูตรยัง ได้พิจารณาประสบการณ์และความสามารถของผู้สอน เช่น ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรได้กาหนดให้ อาจารย์กชกร เดชะคาภู เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากอาจารย์เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลงานวิจัยของคณะและมีผลงานเป็นผู้ที่มีผลงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง และรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ รายวิชา การฝึกการวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนแบบทีม โดยมีอาจารย์จารุ
กัญญา อุดานนท์ และอาจารย์สาราญ วิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก
เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรได้จัดประชุมครั้ง ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2562 ขึ้น เพื่อติดตามผลการกาหนดผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษาด้วยการประเมินตามสภาพ จริงของ
ประธานหลักสูตรและได้แจ้งในที่ประชุมเพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบว่านักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียน
เรื่องการจัดการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอนก็มีความพึงพอใจต่อวิชาที่ได้ รับผิ ดชอบสอน และผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนไม่มีรายวิชาใดได้คะแนนต่ากว่า 3.51
การประเมินกระบวนการ
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563 โดยมี
วาระ หนึ่งที่ได้กล่าวทบทวนผลการกาหนดผู้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ระบบที่ใช้ในการคัดเลือก
ด้วยการประชุมหารือโดยคานึงถึงความรู้และความสามารถนั้นทาให้สามารถจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนทุก
คนสอนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ไม่มี
รายวิชาใดต่ากว่าระดับ 3.51 แต่อย่างไรก็ตามระบบและกลไกยัง ไม่มีความชัดเจน ดัง นั้นที่ประชุมได้พิจารณา
ร่วมกัน และกาหนดระบบกลไกใหม่
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
อย่างไรก็ตามหลักสูตรต้องการให้ระบบกลไกประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้พิจารณาร่วมกัน และกาหนดระบบกลไกใหม่ดังนี้
1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรเพื่อร่วมกันจัดแผนการเรียนการสคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน
2. ประธานหลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาและกาหนดผู้สอนตามประสบการณ์ ผลงานวิชาการ
จานวนรายวิชาที่สอน และภาระงาน โดยพิจารณาจาก
2.1 พิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในแต่ละรายวิชา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน
2.2 พิจารณาผู้สอนจะคานึงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน ประสบการณ์ทางาน และ
ผลงานวิชาการ และกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละชั้นปี ไม่เกิน 2 รายวิชา
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3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา และดาเนินการสอนรายวิชา
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
5.อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดการเรียนการสอน
6. อาจารย์ผู้ผู้รับชอบหลักสูตรได้จัดประชุมเพื่อติดตามผลการกาหนดผู้สอนในระหว่าง ภาคการศึกษา
7. ประเมินการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาและผู้สอนในสาขาและนามาแลกเปลี่ยน
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนกระบวนการกาหนดผู้สอน
9. ประเมินกระบวนการกาหนดผู้สอน
10. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการกาหนดผู้สอนและวางแผนใช้ใน ภาคการศึกษาต่อไป
11. รายงานผลการปรับปรุงกาหนดผู้สอน
ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ดัง นั้นหลักสูตรจึงกาหนดเป็นระบบและกลไกในการกาหนดผู้สอน และใช้ระบบและกลไก ดัง กล่าวในปี
การศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที 1 เมษายน 2563)
5.2-2 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชาต้อง มคอ.3 มคอ.4 จานวน 50 รายวิชา ที่จะต้องส่งให้หลักสูตรภายใน 30 วัน
ก่อนเปิดภาคเรียน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ มคอ.3 มคอ.4 ต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนและทันสมัยและสามารถใช้จัดการเรียนการสอน
ได้
ระบบกลไก
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบ การ
จัดทาแผนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดทาแผนการเรียนการสอนประจาปีการศึกษา
2 .อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดทาร่าง มอค.3 และ 4
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาร่าง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน
4. ดาเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดทา มคอ. 3 และ มคอ. 4
5. ประเมินกระบวนการกากับติดตามจัดทา มคอ.3 และ มคอ. และการจัดการเรียนการสอน
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการกากับติดตามจัดทา มคอ.3 และ มคอ. และการจัดการเรียนการสอน
7. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกากับติดตาม จัดทา มคอ.3 และ มคอ. และการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
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ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ กล่าวคือ หลักสูตรได้จัดการประชุมครั้ง ที่
3/2562 โดยมีวาระที่กล่ าวถึงการก ากั บติ ด ตามและการตรวจสอบการ ทา มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้ง นี้ที่ประชุ ม
กาหนดให้สร้างตารางการรับส่งและมีมติร่วมกันว่าต้องส่ง ก่อน วัน เปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน หลัง จากนั้น
หลักสูตรได้ดาเนินการรับเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 จาก อาจารย์ผู้สอนจนครบทุกรายวิชา จานวน 50 รายวิชา
และประชุมวิพากษ์ มคอ.3 และมคอ.4 ของภาคเรียนที่ 1/2562 (ในวาระการประชุม ครั้ง ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2562) ผลการวิพากษ์พบว่าแต่ละรายวิชามีการปรับปรุงเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับผลการ
เรี ย นรู้ 5 ด้ า น คื อ คุ ณ ธรรมจริ ยธรรม ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา ทั ก ษะความสั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ และทักษะ การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ครอบคลุมกับ
คาอธิบายรายวิชาสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้
ขณะที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้กาหนดให้คณาจารย์ทุกคนได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.4
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 และมอบหมายให้อาจารย์อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ เป็นผู้รวบรวม ภายหลัง
หลักสูตรจึงได้จัดการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563 ขึ้น โดยมีวาระการประชุมเพื่อ วิพากษ์ มคอ.3
และ มคอ.4 ที่จะใช้ในภาคเรียนถัดไป ผลการวิพากษ์ พบว่า ในแต่ละรายวิชาควรมีการ ใช้สื่อประกอบการสอนที่มี
ความหลากหลายยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนควรนางานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ
การประเมินกระบวนการ
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และ ภาคฤดูร้อน แล้วหลักสูตรได้จัดประชุมขึ้น เพื่อทบทวนผลการ
ดาเนินการกากับและติดตามผลการดาเนินการจัดทามคอ.3 และ มคอ.4 พบว่า ทุกรายวิชาได้ส่ง มคอ.3 / มคอ.4
ก่อนเปิดภาคเรียนและการวิพากษ์ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนั้น โดยให้ความสาคัญกับการพิจารณาใน ประเด็นการ
จัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึก ให้เกิ ด ผลการเรี ยนรู้ต ามที่ก าหนดไว้ใน Curriculum Mapping รวมทั้ง การ
ตรวจสอบการนาผลการประเมินตาม มคอ.5 มาปรับปรุงพัฒนา พบว่า มี 1 รายวิชา คือ หลักรัฐศาสตร์ มีประเด็น
การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ ที่และสอดคล้อง Curriculum Mapping ที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2
หลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนและให้ปรับปรุง มคอ.3 และ มคอ.4 จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์
ทบทวนผลการวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้ดี ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ มคอ.3 / มคอ.4 โดย
อาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และ มคอ.4 อีกทั้งมีการปรับกลวิธีในการจัดการเรียน
การสอนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น การใช้สื่อประกอบการ การสอนแบบออนไลน์ในภาคฤดูร้อน
เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค่โร่น่า 2019 และจัด เรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ส่งผลให้การประเมินผลการเรีย นได้ตรงตามสภาพจริง และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และทาให้
ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนของรายวิชาได้ ทันท่วงที
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรได้ประชุมเพื่อพิจารณาระบบและกลไกดาเนินงานและ เห็นว่าระบบการกากับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน สามารถใช้ งาน
ได้ยังไม่ชัดเจนนักเนื่องจากมีรายวิชา ที่จัดทารายวิชา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในประเด็นการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาไม่สมบูรณ์ที่และสอด Curriculum Mapping ที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนการ
สอนในปีการศึกษา 2562 ใช้หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2561 และมีการปรับปรุงรายละเอียดการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้ทันสมัย โดยหลักสูตรขาดการชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอนในภาพรวม ดังนั้นเพื่อระบบและกลไกมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทารายละเอีย ดมคอ 3 และ มคอ.4 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และ
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สามารถจัดส่งได้ตามกาหนดเวลา ดังนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และกาหนดระบบกลไกใหม่ดังนี้ โดยเพิ่ม
ขั้นตอนการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้ในหลักสูตรทุกคน (รายงานการ
ประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)
ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ดังนั้นหลักสูตรจึงกาหนดเป็นระบบกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ
มคอ.4) ให้สามารถใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)
5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงปริมาณ: 1. มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
2.มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่มีบูรณาการบริการวิชาการทางสังคม
3. มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่มีการบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการลงพื้นที่ทาวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม ทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรได้กาหนดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบการกากับ ติดตาม
และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อคัดเลือกรายวิชาและผู้รับผิดชอบที่จะบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการด้านการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมกากับติดตามการดาเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ
บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
4. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่กาหนด
7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง ตามผลการประเมิน
8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
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ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดการประชุม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24
เมษายน 2562) ขึ้น โดยมีวาระเพื่อพิจารณา รายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการทั้ง 3 ด้านคือ
การวิจัย การบริการวิชาการ และ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรมีรายวิชาที่สามารถ
บูรณาการร่วมกัน ได้และมีความพร้อมทั้ง ด้านทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ ทั้ง นี้อาจารย์ผู้รั บผิ ด ชอบ
หลักสูตรได้กาหนดให้รายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบโดย อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ ได้
บูรณาการการสอนกับการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม รายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบโดยอาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ โครงการ
บริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนารา
ชควาย และ รายวิชา คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับผู้บริหารรับผิดชอบโดย อาจารย์สาราญ วิเศษ บูรณาการสอน
กับการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรม
หลักสูตรจึงได้ดาเนินการบูรณาการดังนี้
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รายวิชา คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับ
ผู้บริหารรับผิดชอบโดย อาจารย์สาราญ วิเศษ โดยมอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการออกพรรษาไหลเรือไฟ ใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจงหวัดนครพนม และนามาแลกเปลี่ยนในห้องเรียน
-การบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา หลักรัฐประศาสนศาสตร์ กับบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ
บริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลนารา
ชควาย ในวันที่ 9 มกราคม 2563 และวันที่ 16 มกราคม 2563
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยรายวิชา สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ รับผิดชอบโดย
อาจารย์จารุกัญญา อุดานนท์ ได้บูรณาการการสอนกับการวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงพืน้ ที่เก็บรวมรวม
ข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หลังจากการลงพื้นได้มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันอภิปราย
แลกเปลี่ยนถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ จานวน 4 ข้อด้วยกัน คือ (1) เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยการบูรณาการระหว่างรายวิชา (2) เพื่อส่งเสริมการทาวิจัยของอาจารย์โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
(3) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จริงในการลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลในท้องถิ่น (4) เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเขียนรายงานและมีผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่ง พบว่า นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้ใน
ห้องเรียนควบคู่กับการดาเนินชีวิตจริง เป็นการเรียนที่เน้นทั้ง ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้รับฟังความรู้และประสบการณ์ จากชุมชนอีกด้วยรู้จัก การเป็นทีมงาน ทาหน้าที่ประสานงาน ต้อนรับ
ผู้เข้าร่วม โครงการ ดูแลการจัดงาน และได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญ หาใน
สถานการณ์และได้ประสบการณ์ตรงด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
การประเมินกระบวนการ
เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรได้จัดการประชุม (ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563) พบว่า หลักสูตร
ได้ ดาเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า ผลของการดาเนินการ คือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนั้น ต่าง
ได้รับประสบการณ์ตรงด้านการวิจัย การบริ การวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการให้ ระบบและกลไกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน
และก าหนดระบบกลไกใหม่ ในขั้ น ตอนที่ 1 และ 3 เนื่ อ งจากในการด าเนิน การบู รณาการร่ว มกัน ไม่ ส ามารถ
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ดาเนินการไปตามแผน กระบวนการลงพื้นไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน ในปีการศึกษาต่อไปเป็นควรมี มีการปรับ ปรุง
ระหว่าง ผู้สอน กับเจ้าของโครงการเพื่อทาการปรับเปลี่ยน และในปีการศึกษา
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
ดังนั้นหลักสูตรจึงกาหนดระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปและวัฒนธรรมใหม่ (รายงานการประชุม ครั้ง ที่
6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563) ดังนี้
1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดขอบโครงการเพื่อ
คัดเลือกรายวิชาและผู้รับผิดชอบที่จะบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการด้านการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อกากับติดตามการ
ดาเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่กาหนด
7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง ตามผลการประเมิน
8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ดังนั้นหลักสูตรจึงกาหนดการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้สามารถใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงาน
การประชุม ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563)
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ผลการดาเนินงาน

5.3-1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการประเมินกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน จานวน 44 รายวิชา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและผลการประเมินเป็นไปตาม
ศักยภาพ ทุกรายวิชามีการประเมินได้ครอบคลุมทุกจุดเน้น
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการประเมินผลการ เรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนี้
ระบบกลไก /กระบวนการ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
3. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการสอนและวัดผลประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาประจาการศึกษาและจัด
ส่งผลการศึกษา
4. คณะกรรมการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันประเมินผลกระบวนการเรียนรู้ตามกรอบ TQF
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนาผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้
6. รายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ตาม กรอบ TQF
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรกาหนดวิธีการวัดและประเมินผลในภาพรวมของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย (มคอ. 2) และให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้อย่าง
เหมาะสมเพื่อนามาใช้ในการจัดทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แจ้ง ให้นักศึกษาทราบสัปดาห์แรก โดยให้
อาจารย์ผู้สอนกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสาระ และผลการเรียนรู้ของแต่ล ะ
รายวิชา และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ในแผนการ
สอนเป็นรายคาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน ทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัยสาหรับรายวิช า
ทฤษฏี และ อีกทั้งยังมีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพื่อดูทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการทางานกิจกรรม
กลุ่มในกลุ่มรายวิชาปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่กาหนดไว้โดยอาจารย์ผู้สอนจะ
ดาเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค และวิธีต่างๆ
ตามที่ได้กาหนดไว้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง ชาติทุกรายวิชา และเมื่อจัดการเรียนการสอนไปในระยะหนึ่ง
อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดของคะแนนให้นักศึกษาทราบ เพื่อให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเอง และนาผล
การประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบผล การเรียนร่วมกับอาจารย์ผู้ สอน
หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงดาเนินการสรุปผลการเรียนทั้งหมดของรายวิชา เพื่อแจ้งให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบ
ผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นคู่ขนานกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ประชุม อาจารย์ ผู้รับ ผิ ด ชอบหลัก สู ตร ครั้ง ที่ 6/2562 ในวันที่ 1
เมษายน 2563 เพื่อพิจารณาผลการดาเนินงานตาม ระบบกลไก พบว่า หลักสูตรจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒ 5 ด้าน ตาม Curriculum Mapping ด้วยเครื่องมือการประเมินที่ห ลากหลาย อาทิ
ข้อสอบ รายงาน โครงงาน พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน การวัดทักษะและการปฏิบัติง าน ตามสภาพจริง ในการ
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ประกอบอาชีพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้จั ดส่งผลกาเรี ยนมายังหลักสูตร โดยนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียน
ได้รับการประเมินผลการเรียนตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโปร่งใส่ พร้อมทั้งจัดทารายงาน
ผลการดาเนินของรายวิชา มคอ. 5 และ มคอ.6 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1. อาจารย์ ดร. เขมิกา ทองเรือง 2. อาจารย์
เจษฎา ไชยตา 3. อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา 4. อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย 5 อาจารย์เอื้อ มูลสิงห์ 6. อาจารย์
กษมา ประเสริฐสังข์ 7. อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท 8. ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดคาส่วน
การประเมินกระบวนการ
จากผลการดาเนินงานด้านต่างๆ ในการประเมินผู้เรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมหลักสูตรฯ
ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563 จึงมีมติเห็นชอบให้คงการดาเนินการในส่วนที่ดีแล้วต่อไป ส่วนด้านที่ต้อง
ปรับปรุงสาหรับปีการศึกษา 2563 ได้แก่ การเพิ่มการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ และผลจากการทวนผลสัมฤทธิ์
รายวิชา พบว่า ในการประเมินทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน ยังขาดการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีมติให้
ผู้รับผิดชอบรายวิชา สร้างเกณฑ์ในการประเมินให้ชัดเจน เพื่อผลการประเมินผู้เรียนที่มีความเชื่อมั่น ยิ่งขึ้น
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้มี
การปรับระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของนักศึกษา
ดังนี้
1.อาจารย์ผู้สอนศึกษารายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อออกแบบการ จัดการเรียนการ
สอน และจัดทา มคอ. 3
2. อาจารย์ผู้สอนสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามกรอบ TQF และนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
3. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมวิพากษ์ เครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตาม กรอบ TQF
4. อาจารย์ผู้สอนดาเนินการจัดเก็บคะแนน และตัดสินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 3
5. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนนักศึกษา และรายงานผลการเรียนต่อคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
6. อาจารย์ผู้สอนนาเสนอผลการประเมิน (เกรด) ฉบับร่าง ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสม โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจซักถามวิธีการวัดผล และเอกสาร แสดงวิธีการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาได้
7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและรับรองผลการประเมินผล การเรียนรู้ในรายวิชาแล้ว
ประธานลงนามรับรองในใบส่งผลการเรียนฉบับจริง หรือเสนอให้อาจารย์ ทบทวนการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาใหม่ในกรณีที่มีข้อสงสัย อาทิ มีผลการเรียนได้ระดับ A เกือบทั้งชั้นเรียน หรือ F เกือบทั้งชั้นเรียน เป็นต้น
ทั้งนี้อาจร้องขอให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงด้วยวาจา หรือเอกสาร อนึ่งหากผลการประเมินนั้นมีข้อติดขัดประธาน
หลักสูตรอาจตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ได้ตามแต่กรณีที่เห็นสมควร
8. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการทวนสอบ
9. หลักสูตรทบทวนกระบวนการวางแผนและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและน า ผล
จากการตรวจสอบไปปรับปรุง
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10. กาหนดแนวทางสาคัญที่ได้จากการทบทวนกระบวนการข้างต้นแล้วกาหนดเป็นรูปแบบเพื่อใช้ในปี
ต่อไป
ผลการการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ดังนั้นหลักสูตรจึงนาระบบ/กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ไปใช้นปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563)
5.3-2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ: รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 จานวน 44
ได้ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ประเมินตามความรู้และความสามารถของ นักศึกษาอย่างแท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบ ได้
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ดาเนินการตรวจสอบการประเมินผลการ เรียนรู้
ของนักศึกษาตามระบบกลไก ดังนี้
ระบบกลไก/กระบวนการ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการเรียนรู้ไปยังคณะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. ดาเนินการจัดการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน
4. นาเสนอผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
6. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบ
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ในวันที่ 6 มีนาคม 2563
เพื่อกาหนดรายวิชาที่จะทวนสอบทั้งหมด 11 รายวิชา จากนั้นที่ประชุมได้ เสนอให้มีการพิจารณาคณะกรรมการ
ทวนสอบ และเสนอไปยังคณะเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ วันที่ 25 เมษายน 2563 หลักสูตรได้จัดให้มีการ
ทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบ รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา ภาคเรียนที 1 ภาคเรียนที่ 2 จานวน 44
รายวิชา ทวนสอบ 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.00 ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังงสาธารณะ
รายวิชา การจัดการงบประมาณของรัฐ
รายวิชาการบริหารเชิงกลยุทธ์
รายวิชาแรงงานสัมพันธ์
รายวิชาวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
รายวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
รายวิชาพฤติกรรมองค์การ
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8. รายวิชาองค์การและการจัดการ
9. รายวิชาระเบียบวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
10. รายวิชาสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
11. รายวิชาหลักรัฐประศาสนศาสตร์

ผลการดาเนินงาน

ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบว่า การทวนสอบครั้งนี้ ทุกวิชามีกระบวนการในการตัดสินผลการเรียนที่
เหมาะสมและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติโดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการว่าควรเก็บผลการ
ประเมินและคาชี้แนะเพื่อนาไป ปรับปรุงแก้ไขในการปรับปรุง มคอ.3 ในรอบต่อไปโดยอาจต้อ งสร้างเครื่องมือเพื่อ
ตรวจทานการปรับปรุงจากการประเมินรอบที่ผ่านมาและเสนอแนะให้มีการทาวิจัยในชั้นเรียนเพิ่มขึ้น
การประเมินกระบวนการ
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการทวนสอบ 11 รายวิชา แต่รายวิชาอีก 33 รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้ร่วมกันตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้มีการประชุม เพื่อพิจารณาการดาเนินการตาม
ระบบกลไกดังกล่าวใน การประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 และ พบว่า ระบบและกลไกดังกล่าวมี
ประสิทธิภาพ เมื่อดาเนินการตามระบบแล้วหลักสูตรสามารถดาเนินการทวนสอบได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และผลจาก
การทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบพบว่าทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 เป็นไปตามมาตรฐานการ
จัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผลตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุด มศึกษา มีการประเมินผลตาม
สภาพจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้มีการปรับระบบกลไก
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประเมินผลการเรียนรู้ ของ
นักศึกษาดียิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้มีการปรับระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
(รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2562) ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนนักศึกษา และรายงานผลการเรียนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา หากมีคะแนนที่ผิดปกติ
อาจขอให้อาจารย์ชี้แจง หรือขอตรวจสอบเครื่องมือในการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3. อาจารย์ผู้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ
4. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่มาจากอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภายนอก
คณะ หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม
5. ดาเนินการจัดการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน
6. นาเสนอผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
7. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบ
ผลการปรับปรุงระบบกลไก (เป็นรูปธรรม)
ผลของการปรับปรุงระบบกลไกสามารถเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน จากผลการดาเนินงานของระบบการ
ประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2562 มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันระหว่าง มคอ .3 มคอ. 4 มคอ.5 และมคอ.
6 และเป็นไปตาม Curriculume Mapping ที่กาหนดไว้ใน มคอ. 2
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ผลการดาเนินงาน

5.3-3 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เป้าหมายเชิงปริมาณ: 1. มคอ 5 / มคอ 6 จานวน 44 รายวิชา
2. มคอ.7 จานนวน 1 เล่ม จัดทาหลังสิ้นสุดปีการศึกษาภายใน ระยะเวลา 60 วัน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: 1. มี มคอ 5 และมคอ 6 สอดคล้องกับ มคอ 3 มคอ 4 และส่งตามกาหนดเวลา
2. มคอ 7 มีความถูกต้องสมบูรณ์และรายงานตรงตามระเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ระบบกลไก/กระบวนการ
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ดาเนินการตามระบบและกลไกและมีผลการประเมินตนเองใน
การกากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ระดับมากกว่า
3.01 ติดต่อกันมา 3 วงรอบ คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2561 ซึ่งแสดงให้เห็นระบบ และกลไกที่มีคุณภาพ ดังนั้นใน
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ใช้ระบบกลไกในการ กากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
หลักสูตร
2. ดาเนินการตามแผนโดยกากับติดตามการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดาเนินการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน)
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการดาเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาและจัดทา
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 มคอ.6
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
6. ประเมินผลกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร
7. นาผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินหลักสูตร
8.. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินหลักสูตร ประเมินผลกระบวนการดาเนินงานตามแผนกากับการประเมินการจัดการ
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดประชุมครั้ง ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
และในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้จัดประชุมครั้ง ที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยได้
วางแผนในการกากับติดตามการจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 ประจารายวิชา ทั้งนี้หลักสูตรได้กาหนดให้จัดทาให้แล้ว
เสร็จหลัง สิ้นสุดภาคเรียนไม่เกิน 30 วัน และจัดทา มคอ.7 หลัง สิ้นสุดปีการศึกษาไม่เกิน 60 วัน โดยกาหนดให้
ประธานหลักสูตรเป็นผู้ติดตามการส่งรายงาน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและได้จัดการเรียนการ
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ผลการดาเนินงาน
สอนต่อเนื่องจนสิ้นสุดภาคเรียนจึงได้ ดาเนินการจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 โดยประธานหลักสูตรได้มีบันทึกข้อความ
เพื่อกากับและติดตาม การรายงานการประเมินการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) แจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนทุก
คนให้ รับทราบและปฏิบัติตามห้วงเวลาที่กาหนด อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานปีการศึกษา 2562 (มคอ.7) และกาหนดให้แล้วเสร็จหลังสิ้นปีการศึกษาไม่เกิน 60 วัน
ผลจากการประชุมและกาหนดช่วงเวลาส่งเอกสารชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการกากับติดตามของ ประธาน
หลักสูตรทั้งทางวาจา และลายลักษณ์ พบว่า ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนมีความกระตือรือร้น
ในการจัดทา มคอ.5 และ มคอ.6 และสามารถส่งทันตามเวลาที่กาหนด คือ ภาคเรียนที่ 1 ส่งภายในวันที่ 12 ตุลาคม
2562 และภาคเรียนที่ 2 ส่งภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ส่งผลดีต่อการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
จัดทารายงานผลการดาเนินงานปีการศึกษา 2562 (มคอ.7) ในการกาหนดส่ง ก่อนเวลาที่เกณฑ์กกหนดไว้ ใ นปี
การศึกษานี้ช่วยให้สามารถติดตามได้ครบ โดยมี มคอ.5 และ มคอ. 6 ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.5 จานวน 42 รายวิชา และ มคอ. 6 จานวน 2 ตามจานวนวิชาที่เปิดสอนใน
ปีการศึกษานี้และสามารถจัดทา มคอ.7 ได้เร็วขึ้นอีกด้วย
การประเมินกระบวนการ
จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 1 เมษายน 2563) พบว่า ขั้นตอนการ
กากับติดตามที่กาหนดวันส่ง มคอ.5/ มคอ.6 อย่างชัดเจน ทาให้สามารถติดตาม มคอ. ได้ครบทุกวิชา คือ 44 วิชา
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ พิจารณากระบวนการดาเนินงานแล้ว พบว่าระบบยังไม่ชัดเจน หลักสูตรจึงร่ วมกันพิจารณา
และ ปรับปรุงระบบ โดยแยกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ ประเมิน
หลักสูตร (มคอ. 5 /มคอ.6) และ ระบบการกากับการจัดการเรียนการสอนและประเมิน หลักสูตร (มคอ.7)
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2562 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้มี
การปรับการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) (รายงาน
การประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563) ดังนี้
ระบบการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 /มคอ.6)
1.อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รประชุ ม วางแผนการด าเนิ น งานและก ากั บ ติ ด ตาม มาตรฐานการท า
ประมวลผลการสอนของอาจารย์
2.ประธานหลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบกากับ ติดตามการจัดทาและส่งแผนการเรียนรู้ มคอ. 5 มคอ. 6
ให้ส่งตามเวลาที่กาหนด
3.อาจารย์ผู้สอนจัดทวนสอบในรายวิชา
4. อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ. 5 มคอ. 6 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5. อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 5 มคอ. 6 ตามระยะเวลาที่กาหนด
6.หลักสูตรรวบรวม มคอ.5 มคอ.6 เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล เปรียบเทียบกับ
มคอ. 3 มคอ.4
7. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบและพัฒนากระบวนการ
8. หลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง
9. มีแนวปฏิบัติที่ดี
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
ระบบการกากับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7)
1.หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์ม มคอ.7
2.หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
3.คณะกรรมการดาเนินงานรายงานผลการดาเนินการแต่ละตัวชี้วัดต่ออาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร
4. คณะกรรมการประจาหลักสูตรร่วมพิจารณาผลการดาเนินการคณะกรรมการดาเนินงาน ปรับแก้ไข
ตาม
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรววิพากษ์ มคอ.7
6. หลักสูตรปรับปรุง มคอ.7 ตามข้อวิพากษ์
7. ดาเนินการวพากษ์ มคอ.7 โดยคณะกรรมการ และแก้ไขข้อวิพากษ์
8.หลักสูตรเสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเข้ามาตรวจสอบ
8.คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดาเนินการประเมินหลักสูตร
9.หลักสูตรปรับปรุง แก้ไข มคอ.7 ตามคาแนะนาคณะกรรมการ
10 หลักสูตรรายงานผลไปยังคณะ
11.หลักสูตรรายงานผลไปยังมหาวิทยาลัย
12.หลักสูตรประเมินกระบวนการกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7)
13.หลักสูตรปรับปรุง และพัฒนากระบวนการ
14. หลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง
15. มีแนวปฏิบัติที่ดี
ผลการปรับปรุงระบบกลไก (เป็นรูปธรรม)
ดังนั้นหลักสูตรจึงมีมติให้นาระบบและขั้นตอนที่การเกิดจาการทบทวนระบบและกลไกในปีการศึกษา
2562 ใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป (รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563)
ผลการประเมินตนเอง 3 คแนน
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ตารางที่ 4.3 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 5.4)
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
ข้อ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
1) ร้ อ ยละ 80 ของอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร มี ส่ ว นร่ ว มในการประชุ ม เพื่ อ วางแผน
/
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร*
ผลการดาเนินงาน
การประชุมอาจารย์ประจาหลัก สู ตรตลอดภาคการศึ กษา จานวน 7 ครั้ง และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100
หลักฐาน: รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งที่ 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) มี ร ายละเอี ย ดของหลั กสู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผลการดาเนินงาน
หลั ก สู ต รรั ฐ ประศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต (รป.บ รั ฐ ประศาสนศาสตร์ ) (หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558
หลักฐาน: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกวิชา*
ผลการดาเนินงาน
มีรายละเอียดของรายวิชาฯตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 จานวน 50 วิชา โดย
แยกเป็นรายวิชา มคอ. 3 จานวน 48 วิชา และ มคอ.4 จานวน 2 วิชา ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา
หลักฐาน: มอค. 3 และ มคอ. 4
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาและรายงานการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา*

/

/

/
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ข้อ

5)

6)

7)

8)

9)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชาฯ และรายงานการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 จานวน 42 รายวิชา และ มคอ.6 จานวน 2
รายวิชา แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน รวมทั้ง หมด 44
รายวิชา
หลักฐาน: มคอ. 5 และ มคอ. 6
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุด ปี
/
การศึกษา*
ผลการดาเนินงาน
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
หลักฐาน: มคอ. 7
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3.
/
และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
มีการวางแผนรายวิชาฯ ที่จะทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2562 กาหนดรายวิชาที่ใช้ในการทวนผลสัมฤทธิ์ จานวน 11
รายวิชาฯ จากรายวิชาที่เปิดสอน ในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
จานวน 44 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.00 มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการดาเนินการ
ทวนสอบและสรุ ป ผลการทวนสอบรายงานผลต่ อ คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
คณะกรรมการประจาคณะ และอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาฯ เพื่อนาไปดาเนินการปรับปรุง
การเรียนการสอนต่อไป
หลักฐาน: รายงานการทวนสอบ
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอนหรือการประเมินผลการ
/
เรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ7. ปีที่ผ่านมา
ผลการดาเนินงาน
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน โดยการกาหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุกประเด็น ใน
รายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ที่ชัดเจน
หลักฐาน: มคอ. 7, มคอ.2
อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
/
ผลการดาเนินงาน
สาขาวิชารัฐประศาสตร์มีแนวทางการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการ
สอนสาหรับอาจารย์ใหม่ แต่ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชารัฐประศาสตร์ไมีอาจารย์ใหม่
หลักฐาน : สมอ 08
อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
/
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เป็นไป ไม่เป็นไป
ข้อ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1
ครั้งต่อปี
หลักฐาน - สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร,รายงานการพัฒนาตนเอง
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและหรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสายสนับโดยคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หลักฐาน 11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
/
น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00
ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณภาพของหลักสูตร ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.57
หลั ก ฐาน: รายงานความพึงพอใจของนัก ศึกษาปี สุด ท้ าย/ บัณฑิตใหม่ ที่ มี ต่ อ
คุณภาพหลักสูตร
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
/
5
ผลการดาเนินงาน
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ย 4.84
หลั ก ฐาน : รายงานผลการประเมินบั ณฑิ ต ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิแ ละอั ต ลั ก ษณ์
(ระดับอุดมศึกษา)
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี
11
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
100
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านรวม
11
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
100
หมายเหตุ : นาข้อมูลมาจาก มคอ. 5 แต่ละรายวิชา
* ตัวบ่งชี้หลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
- ไม่มี –
รายวิชาที่ไม่เปิดสอนในปีการศึกษา
- ไม่มี –
รายวิชาที่สอนเนือ้ หาไม่ครบในปีการศึกษา
- ไม่มี –
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ภาค
โดยนักศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
แผนการปรับปรุง
การศึกษา
มี
ไม่มี
30002101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1/2562

30003102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
1/2562

30004401 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนา
1/2562

คุณภาพชีวิต
30004301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา
30004407 เศรษฐศาสตร์การปกครอง
30004104 มนุษย์กับสังคมต่างวัฒนธรรมในอนุภาค
ลุ่มน้าโขง
30006101 การรู้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
30102301 หลักรัฐศาสตร์
30102204 ระบบบริหารราชการไทย
30111228 รัฐธรรมนูญ
30102203 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ
30102207 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
30102303 การจัดการงบประมาณของรัฐ
30102314 องค์การและการจัดการ
30102210 การบริหารปกครองท้องถิ่นเปรียบเทียบ
30102312 กฎหมายปกครอง
30102311 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
เบื้องต้น
30102402 สถิติสาหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
30102424 กฏหมายอาญา (ภาคทั่วไป ภาคตวา
มผิด)
30102425 คุณธรรมจริยธรรมสาหรับผู้บริหาร
30102311 แรงงานสัมพันธ์
30102501 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
รัฐประศาสตร์
30102418 การประเมินโครงการ
30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์
30102428 กฎหมายลักษณะพยาน
30102439 การพัฒนาองค์การ
30102436 การพัฒนาบุคคลและฝึกอบรม

1/2562
1/2562
1/2562





1/2562



1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562












1/2562
1/2562




1/2562
1/2562
1/2562





1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
1/2562
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รหัส ชื่อวิชา
30001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30003101 ภาษาจีนเบื้องต้น
30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจาวัน
30006101 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล
30111401 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
30005102 คณิตาศาสตร์และตรรกวิทยา
30002104 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30006102 สุขภาพ กีฬา และสนุทรียภาพ
30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์
30102205 การเมืองการปกครองของไทย
30102206 การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย
30111403 กฏหมายอาญา
30102301 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
30102432 พฤติกรรมองค์การ
30102404 การบริหารเชิงกลยุทธ์
30102552 การฝึกประสบการวิชาชีพรัฐประศาสน
ศาสตร์

2/2562
2/2562
2/2562
2/2562

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
มี
ไม่มี





2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562
2/2562















ภาค
การศึกษา

แผนการปรับปรุง

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ปีการศึกษา 2562 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด 48 วิชา มีผลการประเมินภาพรวม ดังนี้
- ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50
- ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร อยู่ใ นระดับดีมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.67
- ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.66
ในปีการศึกษา 2562 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอน จานวน 11 รายวิชา จาก 44 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.00
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ตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม - จากการสั งเกตพฤติ กรรมของผู้ เรี ยนทั้ งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พบว่า ยังมีประเด็นที่
ต้องพัฒนาในเรื่องของความซื่ อสั ตย์ และความมี
วินัย การตรงต่อเวลา
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

- ให้ อาจารย์ ผู้ ที่ เข้ าปฐมนิ เทศทั้ ง ใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึงอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์นิเทศได้เน้นย้าถึงความ
ซื่อสัตย์และความมีวินัยในการเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงาน
- ก าร จั ด ปร ะ สบก าร ณ์ ก ารเรี ย นรู้ ไ ม่ - วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ เนื้ อ หาการ
สอดคล้องกับจานวนชั่วโมง
เรียนรู้ที่จาเป็น ให้สอดคล้องกับเวลาที่
ถูกกาหนดด้วยหน่วยกิต
- การจัดการเรียนการสอนในวิชาเน้นการบรรยาย - ควรมีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
ซึ่งไม่เอื้อให้เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างเต็มที่
Learning เพิ่มมากขึ้น

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

-นักศึกษาไม่ทราบฐานข้อมูลในการสื บ ค้ น
งานด้านวิชาการทางรัฐประศาสนศาตร์ และ
ไม่ทราบถึงวิธีการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของฐานข้อมูลนั้น

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

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ 1
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

1
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 5.1 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร
-ขาดบุคลากรด้านงาน
เอกสาร
- ยังมีอาจารย์บางส่วนขาด
ความเข้าใจในการจัดทา
มคอ. 3 มคอ .4 และ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
-

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปัญหาในอนาคต
- การบริหารจัดการงานธุรการของ - จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมาแบ่งเบา
สาขาวิชาล่าช้า
ภาระงาน
- ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรใช้ - ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคนก่อนเปิด
เวลาในการวิพากษ์รายงานมคอ.
ภาคการศึกษา
3-6 มากขึ้น

ตารางที่ 5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (องค์ประกอบที่ 6)
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน

6.1-1ระบบการดาเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เป้าหมายเชิงปริมาณ: จานวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: จานวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี
ระบบกลไก/กระบวนการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2. สารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ
เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา
3. รายงานผลการสารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
4. จัดทาแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
5. ดาเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้
6. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
7. ประเมินกระบวนการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ
บริการ)
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน (แสดงขั้นตอนการ
ทางาน)
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร มีระบบการดาเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการผลการสารวจความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มาดาเนินเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน รู้ดังนี้
1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 60 ที่นั่ง
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้70 ที่นั่ง
3. ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 198 ที่นั่ง
4. ห้องเรียน ชั้น 3,4,5ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจานวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้ 50 ที่นั่ง
5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 40 ที่นั่ง
6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 30 ที่นั่ง
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร สามารถนั่งได้ 500 ที่นั่ง
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร สามารถนั่งเรียนได้
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และซุ้มสาหรับการนั่งทางานของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
11. การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
6.1-2 จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร มีระบบการดาเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการผลการสารวจความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มาดาเนินเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน รู้ดังนี้
1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 60 ที่นั่ง
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้70 ที่นั่ง
3. ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 198 ที่นั่ง
4. ห้องเรียน ชั้น 3,4,5ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจานวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้ 50 ที่นั่ง
5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 40 ที่นั่ง
6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 30 ที่นั่ง
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร สามารถนั่งได้ 500 ที่นั่ง
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร สามารถนั่งเรียนได้
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และซุ้มสาหรับการนั่งทางานของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
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ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
11. การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
12. ปริ้นเตอร์สาหรับบริการนักศึกษา
13. คอมพิวเตอร์ประจาหลักสูตร 2 ชุด
6.1-3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนุนการ
เรียนรู้
จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2561 และ การสอบถาม
นักศึกษาถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสู ตรหาให้ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และตาราเรียนทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้นาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและตรงกับ
ความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดยเสนอความต้องการไปยังคณะ ในการจัดหาสิ่งสนั บสนุนการเรียนใน
ปีงบประมาณ 2562
ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ เรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา เพื่อนาผลการประเมินที่ได้มา ปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความ ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผล
การประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ อาจารย์อยู่ในระดับ
มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.67 สูงกว่าปี 2561 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.66
2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรด้านสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.61 สูงกว่าปี 2560 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.66
จากผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2562 แสดงให้เห็นว่า มีผลความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านสื่อ เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2560 และ
ปีการศึกษา 2561 อยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีรายการประเมิน เรียงจากความ พึงพอใจมากที่สุด ดังนี้
จากผลการสารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ พิจารณา
ผลการดาเนินการย้อนหลัง ในปีการศึกษา 2561 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการจัดหาหนังสือ โดยที่ประชุม
เห็นควรให้จัดหาตาราที่มีเนื้อหาทันสมัยและน่าสนใจเพื่อให้นักศึกษาได้ค้นคว้า เพิ่มเติม คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีการส่งเสริมการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน โดยนานักศึกษาเรียนรู้การบริหารจัดการภัครัฐ
ทีว่าการเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดี ส่งผลพบว่าอาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจ แต่ยังพบว่า
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นั้นยัง ขาดโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติสาหรับการวิจัยยังไม่สมบูรณ์ และจากการ
แพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 อาจารย์จะต้องดาเนินการจัดการเรียการสอนแบบออนไลน์ปี
การศึกษา 2563 จึงมีความต้องการให้หลักสูตรจัดหาคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์สาหรับการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์
ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรจึงมมีติเห็นชอบให้นาระบบกลไกนี้ใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตารางที่ 6.1 ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
-

สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ)
กระบวนการประเมิน
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เช่น
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
การทางานเป็นทีม การเสริมสร้างภาวะผู้นาให้แก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
- ไม่มี –
ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
กระบวนการประเมิน
- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
- ควรพัฒนาทักษะความเป็นผู้นา
เห็นด้วยกับผลการประเมิน
- ควรพัฒนาภาษาอังกฤษ
- ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใน
ด้านการใช้เทคโนโลยีในการทางาน
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ
ดาเนินการเรียบร้อย

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

1-2 มิถุนายน
2562
ตลอดปีการศึกษา
2562
มกราคม – มีนาคม
2563
17-20 ตุลาคม
2562

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร

18 กันยายน 2562

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร

ดาเนินการเรียบร้อย

โครงการ TED Talks PA NPU ในวันที่ 23 กันยายน 2562
23 กั น ยายน 2562 และวั น ที่ 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 ใ ห้

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร

ดาเนินการเรียบร้อย

แผนดาเนินการ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึก ษา
รัฐประศาสนศาสตร์
โครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โครงการฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชีพรัฐ
ประศาสนศาสตร์
โครงการเรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย นสู่
ประสบการณ์ จ ริ ง ในสาขาวิ ช ารั ฐ
ประศาสนศาสตร์ วั น ที่ 17- 20
ตุลาคม 2562 องค์กรชั้น เช่น ศาลาว่า
การพัทยา จากการศึกษาดูงานครั้งนี้
เป็ น การเพิ่ ม พู น ความรู้ เ ข้ า ใจรบบ
บริ ห ารจั ด การ และได้ พ บปะและ
เปลี่ ย นกั บ ผู้ บ ริ ห ารและคณะท างาน
ขององค์การที่ไปเยี่ยม
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อ
เตรี ย มความรพร้ อ มสู่ บั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง
ประสงค์ ในวันที่ 18 กันยายน 2562
ณ ห้องศิรสิทธิ์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ า งและพั ฒ นา
บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา เพื่อให้สามารถ
น าความรู้ แ ละทั ก ษะต่ า ง ๆ ไปใช้ ใ น
การปฏิบัติงานจริง

ดาเนินการเรียบร้อย
ดาเนินการเรียบร้อย
ดาเนินการเรียบร้อย
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แผนดาเนินการ
นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 เป็ น ผู้ ด าเนิ น
โครงการตั้ ง แต่ ก ารวางแผนด าเนิ น
โครงการ การดาเนินโครงการ และการ
ประเมิ น โครงการ และอาจารย์ ดร.
จารุ กั ญ ญ า อุ ด าน น ท์ ผู้ ส อน ใ ห้
ค าปรึ ก ษาในการด าเนิ น โครงการ
ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1-3 ได้ เ ข้ า
ร่วมกิจกรรมและสามารถนาความรู้ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการเรียนการ และ
การดาเนินชีวิตต่อไป
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ
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ส่วนที่ 3
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ ๓.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวบ่งชีค้ ุณภาพ
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้

 บรรลุ
เป้าหมาย
 ไม่บรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ระดับ
คุณภาพ

หลักสูตรได้มาตรฐาน
4.51
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
4.00
3.00
3.00
3.00
5.00
3.00















4.85
5.00
4.00
3.00
3.00
4.00
4.44
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
4.00
3.79

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดีมาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดีมาก
ดี
ดี
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ตารางที่ 3.2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2 – 6

องค์ประ คะแนน จานวน
กอบที่
ผ่าน ตัวบ่งชี้

ผลการประเมิน

2
3
3
4
1
13

I

P

3.33
3.81
3.00
3.67
4.00
3.49
3.75
ระดับ
ระดับ
คุณภาพดี คุณภาพดี

O

4.93
4.92
ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก

คะแนน
เฉลี่ย
4.93
3.33
3.81
3.50
4.00
3.79

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

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
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ภาคผนวก

ค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

