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ขอรับรองว่าข้อมูลท่ีน าเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการด าเนินงานจริง 
 
 1. เป็นอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดยีว โดยไม่ประจ าหลกัสูตรอื่น ๆ อีก 
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 
ปิติณัช ไศลบาท ชวลิต ต้นใหญ่ และพัชรวดี เพ็งสระเกตุ. (2561). การจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา
 มหาวิทยาลัยนครพนม. หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2561 
 (The National of Environmental). (หน้า 306-319). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ปิติณัช ไศลบาท และมลธิดา พวงพั้ว. (2561). การมีส่วนร่วมในการจัดการธนาคารขยะในชุมชน กรณีศึกษา : 
 บ้านนาราชควาย หมู่ที่ 11 ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม. หนังสือรวม
 บทความกา ร ปร ะ ชุม วิ ช าก า ร วิทย าก า รสิ่ ง แวดล้ อม ร ะดั บ ชาติ  2561 ( The National of 
 Environmental). (หน้า 434-440). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
ปิติณัช ไศลบาท และธิดารัตน์ อรรถสาร. (2561). การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขต
 โครงการฟาร์มตัวอย่างป่าอาหารชุมชน กรณีศึกษา : บ้านโคกสว่าง ต าบลโคกสว่าง อ าเภอปลาปาก 
 จังหวัดนครพนม. หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2561 (The 
 National of Environmental). (หน้า 110-121). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
ปิติณัช ไศลบาท และสุริยนต์ หลาบหนองแสง. (2560). ความต้องการการสนับสนุนในการท าวิจัยของบุคลากร
 สายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. ในการประชุมวิชาการและ
 เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 923-930). ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย.   
 
อาจารยส์ุริยนต์  หลาบหนองแสง 
สุริยนต์ หลาบหนองแสง และปิติณัช ไศลบาท. (2560). การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในอ าเภอธาตุพนม จังหวัด
 นครพนม. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและ นานาชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 1670-
 1677). ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย.   
จุฑาลักษณ์ แสนโท, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และสุริยนต์ หลาบหนองแสง.  (2560). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่  17.  (หน้า 1654-1666). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
 พิบูลสงคราม. 
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อาจารย์จฑุาลักษณ์  แสนโท 
จุฑาลกัษณ์ แสนโท. (2562). การรับรู้เกี่ยวกบัสทิธิเด็กของประชาชนบ้านนาถ่อน ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุ

พนม จังหวัดนครพนม. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ ครั้งที่ 
1 (15-16 กรกฎาคม 2562) 

จุฑาลกัษณ์ แสนโท. (2562). ผลกระทบที่คนพิการได้รับจากสถานการณ์ปัญหาอุทกภัยกรณีศึกษา : บ้านพิมาน
ท่า ต าบลพิมาน อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม. การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิจัย
(20 มีนาคม 2562). 

จุฑาลกัษณ์ แสนโท. (2562). โครงการผลิตสื่อพฒันาความร่วมมือเพื่อปกป้องคุ้มครองเดก็ในการใช้สือ่ออนไลน์
จังหวัดนครพนม. มลูนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

จุฑาลักษณ์ แสนโท ปรัชณีย์ โพธิสาราช และสุริยนต์ หลาบหนองแสง. (2561). แนวทางการพัฒนาการผลิตเกลือ
 สินเธาว์พื้นบ้านเพื่อเข้าสู่การเป็นสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์: กรณีศึกษาชุมชนบ้านดงป่ายูง ต าบล
 นาถ่อน อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม .  ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยการ
 ประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย”  (หน้า 336-348). 
 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.   
จุฑาลักษณ์ แสนโท, จารุกัญญา อุดานนท์ และกาญ ด าริสุ.  (2560).  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 กรณีศึกษา : โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการ
 ระดับชาติ “การศึกษาไทยยุค 4.0” ครั้งที่ 1. (หน้า 384-398). กรุงเทพฯ : สถาบันรัชต์ภาคย์. 
จุฑาลักษณ์ แสนโท.  (2560). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาของวัยรุ่นในอ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. 
 ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 1616-1626). 
 ขอนแก่น : วิทยาลัยบัณฑิตย์เอเชีย.   
จุฑาลักษณ์ แสนโทและเจนจิรา ทวดอาด. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของศูนย์
 คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน (ต าบลต้นแบบ) ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม. วารสาร
 วิทยาลัยนครราชสีมา, ปีที่ 11 ฉบับที่ 3(กันยายน-ธันวาคม 2560) หน้า 52-62. 
จุฑาลักษณ์ แสนโท, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และสุริยนต์ หลาบหนองแสง.  (2560). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่  17.  (หน้า 1654-1666). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
 พิบูลสงคราม. 
อาจารย์พชัรวดี เพ็งสระเกตุ 
 
พัชรวดี เพ็งสระเกตุ. (2562). การสร้างพื้นที่ของผู้สูงอายุเพื่อยังคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคม. วารสาร

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี . ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) หน้า 
165-175. 

พัชรวดี เพ็งสระเกตุและอนุวัฒน์ พลทิพย์. (2562). การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในต าบลนาราชควาย 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. ในรายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชน
ท้องถ่ินและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18. (หน้า 45-53) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ; 27 – 30 มกราคม 2562. 
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อนุวัฒน์ พลทิพย์และพัชรวดี เพ็งสระเกตุ. (2562). คุณภาพสังคมกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ประชาชนหมู่บ้านเนินสะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2562) หน้า 111-118. 

ปิติณัช ไศลบาท ชวลิต ต้นใหญ่ และพัชรวดี เพ็งสระเกตุ. (2561). การจัดการขยะมูลฝอยของนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยนครพนม. หนังสือรวมบทความการประชุมวิชาการวิทยาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ 2561 
(The National of Environmental). (หน้า 306-319). มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

พัชรวดี  เพ็งสระเกตุ. (2560). ผลกระทบจากนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีต่อประชาชนในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 (หน้า 
1588-1604). ขอนแก่น: วิทยาลัยบัณฑิตย์เอเชีย.   

จุฑาลักษณ์ แสนโท, พัชรวดี เพ็งสระเกตุ และสุริยนต์ หลาบหนองแสง.  (2560). ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
 พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 ของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 จังหวัดนครพนม. ในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่  17.  (หน้า 1654-1666). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
 พิบูลสงคราม. 
ศิริพงษ์ ทองจันทร์ และพัชรวดี เพ็งสระเกตุ. (2559). นโยบายการแก้ไขปัญหาช้างในชุมชนช้างเลี้ยงภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ วิจัยร าไพรรณี ครั้งที่ 10 (หน้า 486-498).  
จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฎร าไพพรรณี. 

 
 
อาจารย์คณิน  เชื้อดวงผุย 
วิบูลย์ วัฒนนามกุล, คณิน เช้ือดวงผุย, อนุวัฒน์ พลทิพย์ และสุภนัย ประเสริฐสุข. (2562). ปัจจัยที่ท าให้

กลายเป็นคนไร้บ้าน: กรณีศึกษาคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น. วารสารปาริชาติ. 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. หน้า 177-213. ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2562).  

คณิน เช้ือดวงผุย, อนุวัฒน์ พลทิพย์, วิบูลย์ วัฒนนามกุล และสุภนัย ประเสริฐสุข. (2561). วิถีชีวิตของคนไร้บ้าน
ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จังห วัดขอนแก่น.  วารสารวิชาการ Veridian  E-Journal 
มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 1341-1362. ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม 2561).  

คณิน เช้ือดวงผุย, ทิฆัมพร สิงโตมาศ และอนุชิต สิงห์สุวรรณ (2559). การศึกษาแนวทางการจัดการทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขต“เมืองโบราณเวียงคุก”อ าเภอเมือง จังหวัด
หนองคาย. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4  (หน้า 
211-222). อุบลราชธานี : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี. 

วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน, คณิน เช้ือดวงผุย, ทิฆัมพร สิงโตมาศ และอนุชิต สิงห์สุวรรณ. (2559). การศึกษาแนวทางการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ในการเป็นแหล่งวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้าน
อีสาน กรณีศึกษาบ้านท่าเรือ ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4  (หน้า 223-237). อุบลราชธานี : คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี. 

 
 4. เป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
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อาจารย์ ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่........................... .............. 
 
 
อาจารยส์ุริยนต์  หลาบหนองแสง 
 ลายเซ็น....................................................................................วันที่........................................... 
 
 
อาจารยจ์ุฑาลักษณ์  แสนโท 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่........................... ............... 
 
 
อาจารย์พัชรวดี  เพ็งสระเกตุ 
 ลายเซ็น....................................................................................วันที่............................................. 
 
 
อาจารย์คณิน  เช้ือดวงผุย 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่.............................................. 
 
 
เห็นชอบโดย......................................................................................................(รองคณบดฝี่ายวิชาการ) 
 ลายเซ็น...............................................................วันที่............................................................. 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561 
 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
1. ควรมีระบบการพัฒนาอาจารย์ที่มีแผนงานรับรอง
ชัดเจน 

- สาขาวิชาฯ ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยให้
อาจารย์ทุกคนส่งแผนการพัฒนาอาจารย์เรียบร้อยแล้ว 

2. ควรสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์น าเสนอผลงานที่มี
ปริมาณเพิ่มข้ึนทั้งจ านวนผลงานและคะแนน 

- สาขาวิชาฯ แจ้งข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ในปี พ.ศ. 2562 อ.พัชรวดี เพ็งสระเกตุ 
น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 
เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ จ านวน 2 
เรื่อง และ อ.คณิน เช้ือดวงผุย มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่
ได้รับการยอมรับ จ านวน 1 เรื่อง อ.จุฑาลักษณ์ แสนโท
น าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 
เรื่อง และตีพิมพ์ในวารสารที่ได้รับการยอมรับ จ านวน 1 
เรื่อง 

3. ควรมีกลไกให้อาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อยืนขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

- สาขาวิชาฯ ติดตามอาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 3 คน และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานต าราเพื่อ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
1. ควรเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ครบถ้วนใน มคอ.7 - สาขาวิชาฯ ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ

มอบหมายให้ผู้ รับผิดชอบหลักพัฒนาการเขียนตาม
ข้อเสนอแนะฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

2. ควรมีกลไกในการอบรมหรือจัดหลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ไปต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพ 

- สาขาวิชาฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: กิจกรรมการจัดท า
แผนธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 
 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
1. ควรมีระบบการรับสมัครนักศึกษาที่หลากหลาย
เข้าถึงง่าย 

- สาขาวิชาฯ จัดประชุมหารือเรื่องการรับสมัครนักศึกษามี
ระบบที่หลากหลายเข้าถึงง่าย และได้ด าเนินการออกแบบ
สื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว 

2. ควรใช้เครือข่ายนักศึกษารุ่นพี่ให้มีประสิทธิภาพ - สาขาวิชาฯ จัดการประชุมหารือร่วมกับนักศึกษากลุ่ม
แกนน าเพื่อใช้เครือข่ายนักศึกษารุ่นพี่ให้มีประสิทธิภาพใน
การประชาสัมพันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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ประเด็นข้อเสนอแนะ 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 
3. ควรมีกลไกเพื่อจัดกิจการหรือเชิญวิทยากรเพื่อให้
ความรู้ในการประกอบอาชีพ 

- สาขาวิชาฯ จะด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: กิจกรรมการ
จัดท าแผนธุรกิจเพื่อ เตรียมความพร้อมสู่ การเป็น
ผู้ประกอบการ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 

4. ควรมีกลไกเพื่อพัฒนานักศึกษาในด้านที่จ าเป็น
และสอดคล้องกับทักษะที่สังคมต้องการจริง 

- สาขาวิชาฯ ส ารวจความต้องการของนักศึกษาเกี่ยวกับ
การเข้าอบรมพัฒนานักศึกษาเรียบร้อยแล้ว และได้ด าเนิน
โครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
          1. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักพัฒนาพันธ์ุใหม่ ใน
วันที่ 15 มกราคม 2563 
          2. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม: กิจกรรมพัฒนาทักาะ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 
1. ควรเร่งรัดและวางระบบการผลักดัน ส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ อย่าเป็นรูปธรรม 

- สาขาวิชาฯ ติดตามอาจารย์ที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
จ านวน 3 คน และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลงานต าราเพื่อ
ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 2 คน 

2.  ควร เสาะหาแหล่ งและเ วทีทาง วิชาการที่
หลากหลาย 
 

- สาขาวิชาฯ แจ้งรายการฐานข้อมูลวารสารวิชาการ และ
เวทีทางวิชาการที่หลากหลายให้แก่อาจารย์สาขาวิชา
ทราบ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
1 .  ค วร ศึ กษา วิ เ ค ร าะห์ ค ว า มต้ อ ง ก า ร ขอ ง
ตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิตให้ถ่องแท้ในพื้นที่
กว้างขวางยิ่งข้ึน 

- สาขาวิชาฯ ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อ
วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต
ให้ถ่องแท้ในพื้นที่กว้างขวางยิ่งข้ึน และเชิญผู้ใช้บัณฑิต
มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1. ควรด าเนินการในรูปแบบการสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่าย ทางวิชาการ ทั้งในระดับชุมชนและ
หน่วยงานให้มากขึ้น 

- สาขาวิชาฯ ประชุมเพื่อวางแผนแผนการสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการ และโครงการบริการ
วิชาการเป็นที่เรียบร้อย 

2. ควรมีกลไกเพื่อจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับรายวิชา
ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะของตนเอง 

- สาขาวิชาฯ ประชุมวางแผนอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับรายวิชาที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาทั้ง
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เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2562 
ภายในและภายนอกช้ันเรียน และอยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน 
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ส่วนท่ี 1 
 

บทสรุปการบริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 

2561 เพื่อให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน และมีนักศึกษา จ านวน 77 คน 
 ปรัชญาของหลักสูตรฯ คือ “อุดมการณ์น าหน้า วิชาการกล้าแกร่ง เข้มแข็งปฏิบัติการ พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม” โดยการเปลี่ยนของสังคมไทยในปัจจุบันเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมี
แนวโน้มเพิ่มข้ึนเพื่อลดความแออัดของเมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พื้นที่นั้นๆ จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การจัดบริการสาธารณะเพื่อรองรับการเติบโตของเมือง การใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถ่ินทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม ตลอดจน
การแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรท้องถ่ิน การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการขยะทั้งขยะชุมชน
และอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของประชากรและแรงงานในพื้นที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
และวัฒนธรรมท้องถ่ิน อย่างไรก็ตาม การผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่ข้ึนเพื่อตอบสนองความ
ต้องการคนในเมืองที่มากข้ึน นอกจากนี้ความต้องการแรงงานที่มากขึ้นจะมีส่วนเอื้อหรือท าให้จ าเป็นต้องมีการ
จัดตั้งสถาบันการศึกษา มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เพื่อตอบสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการที่มีจ านวนมากข้ึน รวมถึงคุณลักษณะของนักพัฒนาในสังคมยุคใหม่ที่ต้องเข้าใจสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งสังคมชนบทและเมืองเพื่อน าไปสู่ความเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนาอย่างแท้จริง 

ดังนั้น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรฯ จึงมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อ มีเพียบพร้อมด้วยปัญญาประกอบกับคุณธรรมจริยธรรม 3 ประการ คือ 1) เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทชุมชนอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 2) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในกระบวนการคิดวิเคราะห์ การถ่ายทอดองค์ความรู้และ
การประยุกต์ศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 3) เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ความสามารถด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสู่สังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี คะแนนประเมินเฉลี่ย 3.47 คะแนน คุณภาพอยู่ใน
ระดับดี เมือ่แยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินดังนี้ 
 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน  
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต จ านวน 2 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 4.91 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา จ านวน 3 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.00 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ จ านวน 3 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน

เฉลี่ย 3.44 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอนและ 
การประเมินผู้เรียน 

จ านวน 4 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 3.50 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จ านวน 1 ตัวบ่งช้ีผลการประเมินตนเอง มีคะแนน
เฉลี่ย 4.00 คะแนน อยู่ในระดับคุณภาพดี 

 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหต ุ

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2  4.91 ดีมาก 2  ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 4 3.44 ดี 3 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งช้ี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.63 ดี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนท่ี 2 
 

หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบท่ี 1) 
รหัสหลักสูตร  25520261104359  
 
ตารางท่ี 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
มคอ.2 

(ฉบับปรับปรุงปี 2561) 
ปัจจุบัน 

ปีการศึกษา 2561 

ผลงานทาง
วิชาการท่ีตีพิมพ์
เผยแพร่ย้อนหลัง 
5 ปี (2559-2563) 

หมายเหต ุ

1. ดร.ปิติณัช  ไศลบาท ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 4 คงเดิม 
2. ดร.สรุิยนต์  หลาบหนองแสง ดร.สรุิยนต์  หลาบหนองแสง 2 คงเดิม 
3. นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท 8 คงเดิม 
4. นางสาวพัชรวดี  เพ็งสระเกต ุ นางสาวพัชรวดี  เพ็งสระเกต ุ 7 คงเดิม 
5. นายคณิน  เช้ือดวงผุย นายคณิน  เช้ือดวงผุย 4 คงเดิม 

 
ตารางท่ี 1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล 
ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี 

(2559-2563) 
ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 4 เรื่อง 
ดร.สรุิยนต์  หลาบหนองแสง 2 เรื่อง 
นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท 8 เรื่อง 
นางสาวพัชรวดี  เพ็งสระเกต ุ 7 เรื่อง 
นายคณิน  เช้ือดวงผุย 4 เรื่อง 
นายอนุวัฒน์  พลทิพย ์ 7 เรือ่ง 

 
ตารางท่ี 1.3 อาจารย์ผู้สอน 
 1.3.1 อาจารย์ผู้สอนท่ีเป็นอาจารย์ประจ า (มาจากภายในสถาบัน) 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขา 
ดร.ปิติณัช  ไศลบาท ปร.ด. (สิ่งแวดลอ้มศึกษา) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
วท.ม.  (การบรหิารจัดการสิ่งแวดลอ้ม)  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
ศศ.บ.  (การพฒันาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
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ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขา 
ดร.สรุิยนต์  หลาบหนองแสง ปร.ด. (สาขาวิชาการศึกษาและการพฒันาสงัคม) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
สส.ม. (สงัคมสงเคราะห์ทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
พธ.บ. (ปรัชญา) 
มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  

นางสาวจุฑาลักษณ์  แสนโท ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
สส.บ. (สังคมสงเคราะห์) เกียรตินิยมอันดบัสอง 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นางสาวพัชรวดี  เพ็งสระเกต ุ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์  
ศศ.บ. (การจัดการการพฒันาสงัคม) เกียรตินิยมอันดับสอง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นายคณิน  เช้ือดวงผุย ศศ.ม (พัฒนาสงัคม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

นายอนุวัฒน์  พลทิพย ์ ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
ศศ.บ. (การจัดการการพฒันาสงัคม)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

  
 1.3.2 อาจารย์ผู้สอนพิเศษ (มาจากภายนอกสถาบัน) ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ-สาขา 
- - 

 
สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 สาขาวิชาฯ จัดการเรียนการสอนทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติการ โดยใช้สถานที่ ดังนี้ 
  1. ภาคทฤษฎี ใช้สถานที่ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
  2. ภาคปฏิบัติ ใช้สถานที่ศูนย์ศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ส่วนราชการและองค์กรภาคีเครือข่าย  
   2.1 หน่วยงานภาครัฐ/ราชการ ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดนครพนม ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการจังหวัดนครพนม ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนม บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนมและโรงเรียนในเขตจังหวัดนครพนม 
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   2.2 องค์กรพัฒนาเอกชน/องค์กรชุมชน ได้แก่ มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF ประเทศไทย) ศูนย์ประสานงานกลุ่มเพื่อนฅนไร้บ้าน จังหวัด
ขอนแก่น ศูนย์วิสาหกิจชุมชน วัดและชุมชนเป้าหมาย เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 1.4 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 
 

จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร - มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน โดยทั้ง 5 
คน ประจ าหลักสูตรเดียว ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาปีการศึกษา 2562 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 1
คน และคุณวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 4 คน โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิตรงกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทั้ง 5 คน มีต าแหน่งทาง
วิชาการเป็น อาจารย์ 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทุกคนมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายงานในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3 
 

คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร - อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า จ านวน 5 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าจ านวน  1 คน ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่ เปิดสอน และมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4 
 

คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน - มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า ที่มาจากภายใน
สถาบันในสาขาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน โดยอาจารย์ผู้สอนต้องมีผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

5 หลักสูตร - หลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 โดยใช้มา
เป็นปีที่  2  เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติเมื่อวันที่ 13 
มกราคม 2561 ซึ่งจะครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนดในปี 2565 

รวม 5 ข้อ 
หมายเหตุ:       
 แนวทางการออกแบบหลักสูตรฯ เป็นไปตามสถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่พิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตรเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12  (พ.ศ. 2560-2564) ที่ประเทศ
ไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจาก
ภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ความท้าทายทางด้านเทคโนโลยียุคใหม่ 
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ประกอบกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่เพิ่มมากข้ึน รวมถึงการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
กล่าวคือ มุ่งเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหาร
จัดการและเทคโนโลยี และเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur)  เปลี่ยนจาก Traditional 
SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ที่รัฐต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ 
Startups ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ า ไปสู่ High Value 
Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ าไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ และทักษะสูง  
 ในประเด็นสถานการณ์เป้าหมายการพัฒนาในระดับโลก คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดต่อเนื่องจาก
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) โดยเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
อาทิ การขจัดความยากจน การมีสุขภาวะที่ดีในการด ารงชีวิต การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งให้แก่เด็กและสตรี มีการบริหารการจัดการน้ าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืน การ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน มีการจ้างงานเต็มอัตราและเป็นงานที่มีคุณค่า มุ่งการพัฒนา
อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมนวัตกรรมที่ยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมทั้งในและระหว่างประเทศ ท าให้เมืองและ
การตั้งถ่ินฐานของประชาชนมีความปลอดภัยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและพร้อมรับมือกับการสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงการสนับสนุนให้สังคมมีความสงบสุขและสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างยุติธรรม 
 ดังนั้น สิ่งที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาร่วมในการวางแผนหลักสูตรคือกรอบทิศทางการพัฒนาภายใต้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 12 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของภาครัฐในปัจจุบันที่มุ่งผลิต
นักพัฒนาที่มีความรู้ความสามารถให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถในการแข่งขันในสังคมยุคใหม่ในการ
เป็นผู้ที่มีบริหารจัดการและเทคโนโลยีรวมถึงต้องมีคุณธรรมจริยธรรม และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพฒันาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals)  ด้วย และ สกอ.รับทราบวันที่  13 มกราคม 2561 และได้
ด าเนินการ บันทึกข้อมูลของหลักสูตรลงในโปรแกรม CHECO เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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หมวดท่ี 2  อาจารย์ (องค์ประกอบท่ี 4) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.1-1  การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คน 
  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
          หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ โดยเริ่มต้นจากข้ันตอนการเสนอความต้องการอาจารย์ผ่าน
กลไกการบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีการด าเนินการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังผ่าน
ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุมและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อด าเนินการเปิดรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ ท าการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ใน
ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีระบบ กลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                    1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                    2. สรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
                    3. เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                    4. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
                    5. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
                    6. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
                    7. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
                    8. กสบ. เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ สกอ. รับทราบ 
                    9. ประกาศรายช่ืออาจารย์ประจ า หลักสูตร 
                   10. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                   11. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามผลการประเมิน 
                   12. รายงานผลการด าเนินการ/การพัฒนา/ปรับปรุงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          จากระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ได้มีการด าเนินงาน
ตามระบบและกลไก พบว่า หลักสูตรได้มีการทบทวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ที่มีอยู่ใช้หลักเกณฑ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ซึ่งได้มีการทบทวนในการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ในปีการศึกษา 2562 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
 
3. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้ง
ที่ 7/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 พบว่า หากต้องมีการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กระบวนการดังกล่าว
ต้องท าให้ได้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและก าหนดให้มีคุณสมบัติที่มีความเช่ียวชาญ
เฉพาะเจาะจงโดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีประสบการณ์การท างานด้านการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง โดยเสนอคุณสมบัติดังกล่าวให้กับ
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ร่วมพิจารณาอนุมัติต่อไป 
 
4. การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          ประธานหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการติดตามการน ามติที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯเรื่องก าหนดให้มี
คุณสมบัติที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะเจาะจงโดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีประสบการณ์การท างาน
ด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีผลงานวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อร่วมพิจารณาอนุมัติและให้มีผลในการรับแต่งตั้ง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไป 

 
4.1-2  การบริหารอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
- อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทุกคน  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   
- มีระดับความพึงพอใจต่อการได้บรหิารหลักสูตรระดับดีข้ึนไป (ค่าเฉลี่ยมากกว่าหรอืเท่ากับ 3.51) 
- มีการคงอยู่ของอาจารย์ของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรตลอดระยะเวลาในปีการศึกษา 2562 
- อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีภาระงานทีเ่หมาะสม 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ ดังต่อไปนี้ 
                    1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารอาจารย์ตาม มคอ. 2 
                    2. ก าหนดนโยบายแผนระยะยาวเพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
                    3. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                    4. ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
                              - อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
                            - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจ านวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                            - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ร้อยละ 60 ของจ านวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                            - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ร้อยละ 20 ของจ านวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                    5. วิเคราะห์ภาระงาน ก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
                    6. พัฒนาวิชาการตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา 
                    7. นิเทศติดตามควบคุมก ากับงานสร้างแรงจูงใจ 
                    8. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์ 
                    9. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ตามผลการประเมิน 
                    10. มีการรายงานผลการด าเนินการและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็น
รูปธรรม 
  
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ จากผลการประเมินกระบวนการ พบว่า ในปีการศึกษา 
2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต มีคุณวุฒิที่จะเป็นประจ าหลักสูตรที่ตรงและสัมพันธ์ ครบตาม
เกณฑ์ สกอ. โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน ก าลังอยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอก (ไม่กระทบการ
ปฏิบัติงาน) นอกจากนี้ยังพบว่า 
                    1. มอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาระงานที่เหมาะสม
โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอน 12 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และมอบหมายงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน จากรายงานการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยการยกย่องอาจารย์ที่มีการผลิตงานทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณส าหรับการผลิตผลงานวิจัย 
ต ารา และผลงานวิชาการ ด้วยการแจ้งให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทราบว่ามีแหล่งทุนที่สนับสนุนผลิตผลงาน
วิชาการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ 
                     2. นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2562 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้มีการสนับสนุนให้มีการสอนอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรยังมีการวาง
แผนการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีการคงอยู่ตลอดหลักสูตร คือการสร้างแรงจูงใจในการท างานโดยให้
ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม มีความสัมพันธ์ที่เอื้อเฟื้อระหว่างกัน (ความสุขในการท างานเป็นทีม) และการหา
ทุนวิจัยหรือทุนการจัดโครงการฯ จากแหล่งทุนภายนอกโดยใช้เครือข่ายทางวิชาการที่สาขาวิชามีความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างกันอยู่เสมอ  
                     3. มีการวางแผนอัตราก าลังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
และก าลังจะประเมินเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน (การพัฒนาตนเองในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ) ในการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ฯ 3 คน ได้แก่ 1) อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุและ อาจารยส์ุริยนต์ หลาบหนองแสง ไดผ้่านการประเมินการสอนเพื่อ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยอยู่ระหว่างการผลิตผลงานวิชาการเพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์ใหม่ในการขอต าแหน่ง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ทางวิชาการและก าลังด าเนินการจัดท า กพอ.03 2) อาจารย์จุฑาลักษณ์  แสนโท อยู่ระหว่างการเตรียมข้อมูลเพื่อยื่น
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
                      4. มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯเพื่อจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรและการทดแทน
อัตราก าลังทุกปี โดยได้ด าเนินการวางแผนการทดแทนอัตราก าลัง คือ อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท มีแผนในการลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในปี พ.ศ. 2564 ในขณะที่ อาจารย์อนุวัฒน์ พลทิพย์ ได้วางแผนกลับมาปฏิบัติราชการ
หลังจากการลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ในเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2563 
                      5. หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจต่อการได้บริหารหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จากการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการได้บริหารหลักสูตรพบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าคะแนน 4.00)  
 
3. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินกระบวนการบริหารอาจารย์โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร โดยการด าเนินการจัดการ ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 3 
มีนาคม 2563 พบว่า ใน “กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/
ความต้องการในการพัฒนา” (ข้ันตอนที่ 6) พบว่ามีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 2 คน ที่อายุงานถึง
ก าหนดการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง และอาจารย์
พัชรวดี เพ็งสระเกตุ  โดยหลักสูตรได้วางแผนให้อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง และอาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ 
วางแผนในการยื่นผลงานทางวิชาการที่ใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการโดยใช้งานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ด้วยการเสนอรายช่ือแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัยและฐานวารสารที่อยู่ในการ
รับรองในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  
4. การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าของอาจารย์ที่ครบก าหนดการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ทั้ง 2 คน พบว่า 
อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ได้ด าเนินการวิจัยโดยได้เงินทุนสนับสนุนจากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (อยู่
ระหว่างการด าเนินการเก็บข้อมูล) และได้ตีพิมพ์บทความวิชาการในฐานวารสารที่ได้ อยู่ในการรับรองในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว จ านวน 1 บทความ ในขณะที่อาจารย์สุริยนต์อยู่ในระหว่างการขอทุนสนับสนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบัน 
 
4.1-3  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์อยู่ในระดับดีข้ึนไป (ค่าเฉลี่ย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.51) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรฯ มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนี ้
                    1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
                    2. ศึกษาจุดอ่อนจุดแข็งและผลการประเมินจากปีงบประมาณที่ผ่านมาก าหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาอาจารย์ 
                    3. ก าหนดโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
                    4. พิจารณาโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
                    5. ด าเนินการตามโครงการ กิจกรรม และแนวทางส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
                    6. มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
                    7. มีการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามผลการประเมิน 
                    8. มีการรายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาดังนี้ 
                    1. โครงการพัฒนาอาจารย์ จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2562 ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ได้วางแผนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชา
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์ 1) 
เพื่ออบรมหลักการและวิธีการเขียนบทความวิจัยและวิชาการฉบับภาษาอังกฤษ 2) เพื่ออบรมเทคนิคการอ่านและ
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการด าเนินกิจกรรมดังนี้  1)กิจกรรมที่ 1 
ระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-17.00 น.  2)กิจกรรมที่ 2 ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 เวลา 
09.00-17.00 น. ห้องประชุมช้ัน M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เข้าร่วมครบทั้ง 5 คน     
                     2. ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ  ได้ด าเนินการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์มีผลงานวิชาการที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่จ านวน 7 ช้ินผลงาน  
                      3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ 
                                4.1) อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง ระบบการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
                               4.2) อาจารย์จุฑาลักษณ์ แสนโท ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่องบทบาทของอาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) กับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในชุมชน : กรณีศึกาาจังหวัดนครพนม 
                                4.3) อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เรื่อง การใช้ประโยชน์จากป่า
ชุมชนบ้านแป้น  ต าบลบ้านแป้น  อ าเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
3. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
               มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ จากที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
กรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 พบว่า กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
มีปัญหาในข้ันตอน “ก าหนดโครงการ กิจกรรม และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์” ซึ่งที่ผ่านมา ได้จัดการ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในด้านวิชาการและความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร เท่านั้น ซึ่งยังไม่เพียงพอและ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ครอบคลุมในหลาย ๆ ด้านตามความเหมาะสมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละคน จากที่ประชุมเห็นว่าการ
พัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ยังขาดการส ารวจความต้องการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตาม
ความต้องการที่แท้จริงของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละคน และนอกจากนี้ยังพบว่า มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ที่จะต้องด าเนินการขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายในหรือภายนอกสถาบันเพื่อน าไปขอผลงานทาง
วิชาการซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติที่ประชุมให้มีการ
พัฒนาทักษะและความสามารถในการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและ
ภายนอกและได้จัดท าระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ข้ึนใหม่ โดยเพิ่มข้ันตอนของการส ารวจความต้องการการ
พัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
 
4. การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรได้ติดตามการส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และได้
รายงานผลการส ารวจในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อ 4 เมษายน 2563 พบว่า  ดร.
ปิติณัช ไศลบาท อาจารย์สุริยนต์ หลาบหนองแสง อาจารย์พัชรวดี  เพ็งสระเกตุ  และอาจารย์จุฑาลักษณ์มีความ
ต้องการพัฒนาตนเองเกีย่วกับการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 
 และอาจารย์คณิน เช้ือดวงผุย มีความต้องการพัฒนาตนเองด้านทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดผลให้ได้เกณฑ์
มาตรฐาน หลักสูตรจึงได้แจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปที่ฝ่ายบุคลากรในระดับคณะเพื่อให้ช่วยเร่งรัดในการจัดคอร์
สการอบรมภาษาอังกฤษในเวลาที่จ ากัดและเหมาะสมกับเวลาที่มีในการฝึกทักษะ  ซึ่งผลการด าเนินการดังกล่าวท า
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 1 คน ได้รับการอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบคอร์สเรียนออนไลน์ ใน
ขณะเดียวกันทางหลักสูตรฯได้จัดการอบรมออนไลน์โดยมี ผศ.ทัศนีย์ สาแก้ว เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน ท าให้อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกตุ ได้เขียนขอทุน
สนับสนุนการวิจัยเรื่อง แนวทางจัดการโรงพยาบาลสนามภายใต้สภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขฯ เพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
               โดยเมื่อได้เพิ่มการส ารวจความต้องการแล้วน ามาจัดโครงการ ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น
รูปธรรม โดยพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 คนได้รับการอบรมภาษาอังกฤษในรูปแบบที่เหมาะกับช่วงเวลาที่
มีในการฝึกทักษะในรูปแบบออนไลน์  ในส่วนการพัฒนาทักษะการเขียนเค้าโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก
แหล่งทุนซึ่งได้มีการด าเนินการเขียนเค้าโครงการวิจัยและน าส่งเพื่อรอผลการอนุมัติขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอกจริง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2562 ดีข้ึนมีค่าเฉลี่ย 
4.50 จากปีการศึกษา 2562 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.40 และมีการคงอยู่ตลอดหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 
2. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
3. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 3 
4. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมม่ีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 
5. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาตรี - 
6. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท - 
7. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก - 
8. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิรญิญาตรี - 
9. จ านวนอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิรญิญาโท - 
10. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาเอก - 
11. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 
12. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒปิรญิญาโท - 
13. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  ต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 
รวมจ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  ที่มีวุฒิปริญญาเอก 2 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 40 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 5 
จ านวนรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 0 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  0 

 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ปีการศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 คน มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จ านวน 7 ผลงาน ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เท่ากับ 4.00 โดยมีจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 80.0 แปลงค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน 
ชื่อวารสาร/ปีท่ี/ฉบับ

ท่ี/หมายเลขหน้า 
ค่าน้ าหนกั
คะแนน 

1 พัชรวดี เพ็งสระเกตุ. 
พัชรวดี เพ็งสระเกตุ. (2562). การสร้างพื้นที่
ของผู้ สู งอายุ เพื่ อยั ง คุณประ โยชน์ด้ าน
เศรษฐกิจและสังคม.  
 

วารสารมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปี
ที่ 13 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 
2562) หน้า 165-175. 

 
0.8 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
2 พัชรวดี เพ็งสระเกตุ

และอนุวัฒน์ พล
ทิพย์. 

พัชรวดี เพ็งสระเกตุและอนุวัฒน์ พลทิพย์. 
(2562). การพึ่งตนเองด้านเศรษฐกจิของ
ผู้สงูอายุในต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม.  

ในรายงานการประชุม
วิชาการเครือข่าย
นักศึกษาคณาจารย์
พัฒนาชุมชนท้องถ่ิน
และสงัคมระดับชาติ 
CSD สัมพนัธ์ ครั้งที่ 
18. (หน้า 45-53) 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีษะเกษ; 27 – 30 
มกราคม 2562. 

0.2 

3 อนุวัฒน์ พลทิพย์
และพัชรวดี เพ็งสระ
เกตุ. 

อนุวัฒน์ พลทิพย์และพัชรวดี เพง็สระเกตุ. 
(2562). คุณภาพสังคมกับการมสี่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนของประชาชนหมู่บ้านเนิน
สะอาด ต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครพนม.  

วารสารมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี. ปี
ที่ 13 ฉบับที่ 1 
(มกราคม-เมษายน 
2562) หน้า 111-118. 

0.8 

4 จุฑาลกัษณ์ แสนโท การรบัรูเ้กี่ยวกับสิทธิเด็กของประชาชนบ้าน
นาถ่อน ต าบลนาถ่อน อ าเภอธาตุพนม 
จังหวัดนครพนม 

การประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
ครั้งที่ 1 (15-16 
กรกฎาคม 2562) 

0.2 

5 จุฑาลกัษณ์ แสนโท ผลกระทบที่คนพิการได้รับจากสถานการณ์
ปัญหาอุทกภัย 
กรณีศึกษา : บ้านพิมานท่า ต าบลพิมาน 
อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
 

การประชุมสัมมนา
วิชาการระดับชาติ ราช
ภัฏเลยวิจัย(20 
มีนาคม 2562) 

0.2 

6 จุฑาลกัษณ์ แสนโท โครงการผลิตสือ่พัฒนาความร่วมมือเพื่อ
ปกป้องคุ้มครองเดก็ในการใช้สือ่ออนไลน์
จังหวัดนครพนม 

มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.) 

1 

7. วิบูลย์ วัฒนนามกลุ, 
คณิน เช้ือดวงผุย, 
อนุวัฒน์ พลทิพย์ 
และสุภนัย ประเสรฐิ
สุข. 

วิบูลย์ วัฒนนามกลุ, คณิน เช้ือดวงผุย, 
อนุวัฒน์ พลทิพย์ และสุภนัย ประเสรฐิสุข. 
(2562). ปัจจัยที่ท าให้กลายเป็นคนไรบ้้าน: 
กรณีศึกษาคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนคร
ขอนแก่น.  

วารสารปาริชาติ. 
มหาวิทยาลัยทักษิณ. 
หน้า 177-213. ปีที่ 
32 ฉบับที่ 1 (มกราคม 
– มิถุนายน 2562). 

 
0.8 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
    
4.2-1  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รวมจ านวนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีวุฒิปริญญาเอก 2 
ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 40.00 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 5 

 
 
 
4.2-2  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนรวมอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรทีม่ีต าแหน่งทางวิชาการ - 
ร้อยละของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ - 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  - 

 

 
4.2-3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จ านวนผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 7 
ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 80.0 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  5  

 
ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
      

ปีการศึกษา อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2560 5 
2561 5 
2562 5 

 
ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการได้บริหารหลักสูตร 
          ปีการศึกษา 2562 มีการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อประเมินหลักสูตรในด้าน
ต่าง ๆ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี (ค่าคะแนน 4.00) ทั้งนี้หลักสูตรได้น าผลประเมินรายงานในที่ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563 เพื่อ
พิจารณาจัดท าแผนปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อ
พิจารณาด าเนินการ และมีแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีข้ึนความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการได้บริหารหลักสูตรเมื่อ
เปรียบเทียบจากรายงานผลการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ในปีการศึกษาการศึกษา 2560 และ ปีการศึกษา 2561  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

2562 4.00 
2561 3.89 
2560 3.84 

 

 
 

 
 
 
 

หมวดท่ี 3  นักศึกษาและบัณฑิต  (องค์ประกอบท่ี 2 และ 3) 
 
ตารางท่ี 3.1  ข้อมลูนักศึกษา  

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ท่ีรับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)  
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 

2559 2560 2561 2562 การคงอยู่ 
2559 25 - 25 23 23 92.00 
2560 30 - 22 30 27 90.00 
2561 16 - - 16 15 93.75 
2562 12 - - - 12 100.00 

 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
 1.  นักศึกษาไม่มีทุนทรัพย์ในการศึกษาต่อ   
 2.  นักศึกษามีปัญหาครอบครัวแตกแยกส่งผลต่อสภาวะทางจิตใจและเกิดความเครียด 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 
3.1-1  การรับนักศึกษา  
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- จ านวนการรับนักศึกษาตามเป้าหมาย จ านวน 20 คน (ตามแผนการรับที่น าเข้าที่ประชุมคณะฯ ในการขอปรับแผน
จ านวนการรับนักศึกษา) 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาจ านวนทุกคนต้องมีวุฒิการศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า โดยมีคุณสมบัติอื่นที่เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ  
          ในระบบการรับนักศึกษามีระบบ กลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                    1. ก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบายของหลักสูตรฯ 
                    2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 
                     3. ก าหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และ
เครื่องมือที่ใช้ วิธีการคัดเลือกและ การก ากับ ติดตาม 
                    4. ด าเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา 
                    5. กรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐานด้านภูมิล าเนาและการศึกษาของผู้มีสิทธิ 
                    6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นหรือแบบประเมิน สัมภาษณ์ 
                    7. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผล 
                    8. บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษา ของ กสบ. 
                    9. รับรายงานตัวนักศึกษาตามก าหนดการและข้ันตอนที่ก าหนด 
                    10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
                    11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา  มีการ
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการรับ  นักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
                    12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนักศึกษา ต่อคณะกรรมการบริหาร      
มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 
                    13. ด าเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 
มีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 
                    14.รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ รับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
          จากการด าเนินงานตามระบบกลไก พบว่า การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 มีการตั้งเป้าหมายรับนักศึกษา 
จ านวน 20 คน โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) โดย
ผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ด าเนินการเปิดรับสมัคร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจากการประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ มคอ. 2 ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 5/2562 ลง
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เพี่อพิจารณาจ านวนการรับนักศึกษา เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร ก าหนดเกณฑ์การสอบ
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
           ซึ่งการรับนักศึกษาทุกรอบที่ผ่านมา พบข้อสังเกต คือ มีผู้มาสมัครสอบตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้แต่มารายงาน
ตัวจ านวนน้อยกว่าเป้าที่ตั้งไว้ ซึ่งยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 ที่ก าหนดไว้ 20 คนใน มคอ. 2 
เนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันและภาวะเศรษฐกิจ รวมทั้งค่านิยมของผู้ปกครอง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม 
เพื่อทบทวนกระบวนการรับสมัครนักศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยของรัฐรับนักศึกษาเข้าเรียนโดยไม่จ ากัดจ านวน จึงส่งผล
ท าให้นักศึกษาที่มาสมัครเรียนมีจ านวนลดลงโดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
                    1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 
                    2. มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาที่ครอบคลุมหลากหลายช่องทาง ได้แก่ ระบบอิเลกทรอ
นิกส์ไฟล์ สื่อออนไลน์ Facebook: http://www.facebook.com(https://www.facebook.com/SEDNPU/) และมี
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เอกสาร ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา ข้อมูลที่ใช้
ในการคัดเลือกมีความเหมาะสมเช่ือถือได้ โปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรมกับนักศึกษาที่สมัครเรียน 
                    3. พิจารณาคุณสมบัติจากใบสมัครและประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบข้อเขียน 
                    4. ด าเนินการสอบตามที่ก าหนดไว้ 
                    5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาคะแนนสอบ 
                    6. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ 
                    7. การสอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
                    8. ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากคะแนนการสอบสัมภาษณ์ ร้อย
ละ  60 ข้ึนไป 
 
3. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          มีการประเมินกระบวนการรับนักศึกษา จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 
3 มีนาคม 2563 พบว่า การรับนักศึกษาทุกรอบที่ผ่านมา มีนักศึกษารายงานตัวต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ดังนั้นที่
ประชุมจึงร่วมกันก าหนดแนวทางการรับศึกษาในรอบต่อไป โดยมอบหมายให้ อาจารย์คณิน เช้ือดวงผุย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าแนะแนวร่วมกับฝ่ายแนะแนวระดับคณะกับโรงเรียนในจังหวัดเพื่อเป็นการแนะน าสาขาวิชา
ให้กับผู้ เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งการจัดโครงการบริการวิชาการให้สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครของสาขาวิชาฯ และการเชิญชวนให้ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันได้เป็ นส่วนหนึ่งในการ
ประชาสัมพันธ์ในการรับนักศึกษา รวมถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ อาทิ ไลน์กลุ่มสาขาวิชาพัฒนาสังคมฯ และกลุ่ม
สาขาวิชาพัฒนาสังคมฯ ในเฟสบุ้ค เพี่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ติดตาม สอบถาม ตอบค าถามระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน
และผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเรียนสาขาวิชาพัฒนาสังคมฯ เพื่อที่จะท าให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 
3.1-2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   
- นักศึกษาแรกเข้าจ านวน 12 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
-นักศึกษาใหม่มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
- ระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
 
            ในระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีระบบ กลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                   1. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                         2. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                         3. ด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
                         4. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม 
                         5. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
                         6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
                         7.  รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
                         8. จัดท ารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเซิงประจักษ์   
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษา  2561  พบว่า นักศึกษา
ต้องการมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพซึ่งก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในปี 2562 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ตามระบบกลไกดังนี้ 
              หลักสูตรฯ มีการน าระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาไปสู่การปฏิบัติ โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้ง
ที่ 6/2562 ลงวันที่  3 กรกฎาคม 2562 ด้วยการออกแบบและก าหนดรูปแบบกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ทางหลักสูตรจึงได้
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1)เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 2) เพื่อฝึกทักษะด้าน
บุคลิกภาพที่พึงประสงค์อันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเรียนการสอนและการท างานในอนาคตซึ่งจัดโครงการฯในวัน
พุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
3. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
          มีการประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาฯ ในประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 
2/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมเห็นว่าโครงการที่จัดข้ึนถือเป็นกิจกรรมที่ดี เพราะมีเป็นการส่งเสริม
ความรู้และยังได้ฝึกปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ และผลการด าเนินโครงการมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในระดบั
ดี  มีค่าเฉลี่ย 4.60  มีข้อเสนอแนะจากการด าเนินโครงการ พบว่า ข้ันตอนในการประเมินผลการด าเนินโครงการฯ 
นอกจากจะส ารวจโดยใช้แบบสอบถามในการประเมินแล้ว ควรมีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มเพื่อให้ได้ผลการประเมิน
โครงการในเชิงลึกเพิ่มมากขึ้น 
 
4. การด าเนินการตามกระบวนการท่ีปรับปรุง 
            มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามผลการประเมินกระบวนการ ในที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 3/2563  ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งได้มีการร่วมกันหารือเพื่อสร้างระบบ
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแบบใหม่ การเพิ่มข้ันตอนการประเมินผลการด าเนินการโครการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษา คือ “ก าหนดการเพิ่มขั้นตอนการประเมินผลการด าเนินการโครการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน
เชิงคุณภาพ”  ด้วยการจัดท าแบบฟอร์มแนวประเด็นการสัมภาษณ์นักศึกษาแบบกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการฯ (สัมภาษณ์
แบบกลุ่ม)  ในปีการศึกษาถัดไป 
 
ตัวบ่งชี้  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.2-1  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- นักศึกษาทุกคน จ านวน 77 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- นักศึกษาทุกคนได้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว   
 
1. ระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี  
          ในระบบการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรีมีระบบและ
กลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                    1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
                    2. ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา /
บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้ครอบคลุมทั้งการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
                    3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่นักศึกษาทุกช้ันปี 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้ค าปรึกษา  
                    4. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ของนักศึกษา /การ
จัดการความเสี่ยงด้าน นักศึกษา 
                    5. ก าหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
                    6. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาการให้ค าปรึกษา 
                    7. ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความ
เสี่ยงด้านนักศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด 
                    8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา      
                    9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแก่ นักศึกษา 
                    10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ
จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน        
                    11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิต
ของนักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
          หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่ก าหนดไว้ โดยในปีการศึกษา 2561 ได้มีการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้ท าการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค จาก
การให้ค าปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 
                    1. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 มีหน้าที่ในการเป็นที่ปรึกษาด้านวิชาการและ
ทักษะการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา โดยใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่หลักสูตรได้พัฒนาข้ึนมาเพื่อก าหนดบทบาทหน้าที่และแนว
ทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในทุกเรื่อง มีระบบการช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ าหรือด้านการใช้ชีวิตในด้าน
ต่าง ๆ   
                    2. มีการจัดช่ัวโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษาก าหนดไว้ในตารางเรียนแต่ละภาคการศึกษาซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3 
นอกจากนี้ยังมีการก าหนดวันและเวลาในการนัดพบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาพรวมของสาขาวิชาฯ คือ ทุกวัน
พุธที่ 2 ของเดือน ซึ่งเป็นกิจกรรม Home Room ที่นักศึกษาจะได้พบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนอย่างน้อย 2 
ครั้งต่อปีการศึกษา จากการด าเนินการให้ค าปรึกษาพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่อง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การเรียนในภาคทฤษฎีในช้ันเรียนและการฝึกปฏิบัติงานในภาคสนาม รวมทั้งปัญหาด้านอื่น ๆ เช่น การลงทะเบียนเรียน 
การท ากิจกรรม ท าโครงการต่าง ๆ  
                    3. จัดให้มีการอบรมทางจิตวิทยาเพื่อให้ค าปรึกษาและประเมินความเครียดให้กับนักศึกษา เมื่อเสร็จสิ้น
ภาคการศึกษาที่ 1/2562 แล้ว ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษา และท าการส ารวจความ
พึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาต่อการให้ค าปรึกษาเอง (อาจารย์ที่ปรึกษาประเมินตนเอง) ผลการส ารวจความพึงพอใจ
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษา
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.90 คะแนนและอาจารย์ที่ปรึกษามีความพึงพอใจ
ในการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.00 คะแนน 
และได้น าผลการส ารวจความพึงพอใจประจ าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเสนอที่ประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 
 
3. การประเมินกระบวนการการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
          มีการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา จากการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563 โดยการน าผลที่ได้จากการส ารวจความพึงพอใจของ
การศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 มาน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้ันตอน
การด าเนินการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา พบว่า เสนอแนะที่ส าคัญ คือ อาจารย์ควรมี
ช่องทางการประสานงานให้กับนักศึกษาประสบปัญหาเฉพาะหรือนักศึกษาที่มีปัญหาซับซ้อนและมีความเสี่ยง อาทิ 
ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาภาวะความเครียด เป็นต้น ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเห็นควรให้มีการเพิ่ม
ช่องทางด่วนในข้ันตอนของการด าเนินงานให้ค าปรึกษา กับนักศึกษาที่มีความเสี่ยง และควรมีหน่วยงานหรือองค์กรวิชา
ชีพเฉพาะเข้ามาดูแลและแก้ไขปัญหาเฉพาะนั้น ๆ รายกรณีไป รวมถึงจัดให้มีการอบรมทางจิตวิทยาเพื่อให้ค าปรึกษา
และประเมินความเครียดให้กับนักศึกษา และนอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันประเมินแล้ว พบว่า การ
เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาไม่เป็นไปตามตารางที่ก าหนดไว้ เนื่องจากบางครั้งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตรงกับ
ตารางการเข้าพบที่ก าหนด อาจารย์มีภาระสอนภาคปฏิบัติ นักศึกษาจึงไม่สามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะว่า ในกระบวนการให้ค าปรึกษาตามระบบควรมีการก าหนดช่องทางการสื่ อสารระหว่างนักศึกษาและ
อาจารย์ที่ปรึกษาในช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกจากการเข้าพบตามตาราง  
 
4. การด าเนินงานตามกระบวนการท่ีท าการปรับปรุง  
          หลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าหลักสูตรได้ติดตามความก้าวหน้าให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา  โดยด าเนินงานตามผลการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษา แนวทางในการดูแลนักศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจากการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จากภาคการศึกษาที่ 1 ปี
การศึกษา 2562  
          ดังนั้น ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ท าการปรับเพิ่มเติมในข้ันตอนการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงของนักศึกษา  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรวิชาชีพเฉพาะ  เข้ามาในระบบการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการ
ใช้ชีวิต และในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา ฉบับปรับปรุง ได้เพิ่มท าเนียบหน่วยงานผู้ประสานงานจากองค์กรภายนอก ได้แก่ 
ช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของนักสังคมสงเคราะห์ประจ าส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.
นครพนม) และศูนย์พึ่งได้ (OSCC)  โรงพยาบาลนครพนม และโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์  เป็นต้น 
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินองค์กรภายนอก (สายด่วนการแพทย์ฉุกเฉิน สายด่วนศูนย์ช่วยเหลือสังคม ) และเพิ่มช่อง
ทางการติ ดต่ อส าหรั บอาจารย์ที่ ป รึ กษา  ที่ ร ะบุ ช่อ งทาง ในการติ ดต่อกั บนั ก ศึกษาทั้ ง กลุ่ ม  Facebook 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
(https://www.facebook.com/groups/171082482967911/) และแจ้งหมายเลขโทรศัพท์และไอดีไลน์ของอาจารยท์ี่
ปรึกษาทุกคน และวางแผนให้มีการอบรมและประเมินความเครียดให้กับนักศึกษาด้วยนักจิตวิทยาภาคการศึกษาละ 1 
ครั้งด้วย เมื่อหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.50 และจากการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต ผลคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4. 60 
เพิ่มข้ึนจากภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  โดยมีการรายงานผลความพึงพอใจในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 4  เมษายน 2563 
  
3.2-2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  - นักศึกษาช้ันปีที่ 1-3 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ     
  -นักศึกษาได้รับพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 
1. ระบบการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
          มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้ก าหนด
คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร โดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การส ารวจต้องใน
การพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน ตามมคอ. 2  และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 
                    1. ส ารวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา 
                    2. ก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                    3. ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และจัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
                    4. ผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนด 
                    5. ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม 
                    6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ตามการประเมินให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 
                    7. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ตามการประเมิน 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก  
          คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณปี 2563 ตามโครงการและกิจกรรมที่หลักสูตรก าหนด 
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในปีการศึกษา 2562 มีการส ารวจความต้องพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา ในประเด็นหลัก คือ ความต้องการพัฒนาศักยภาพที่ก าลังศึกษาอยู่ระหว่างช้ันปีที่ 1-3 พบว่า นักศึกษาต้องการ
พัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel เพื่อการใช้งานทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
           ในการประชุมประจ าหลักสูตรฯ ครั้งที่  8/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรจึงได้วางแผน
ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 คือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม: กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยมี

https://www.facebook.com/groups/171082482967911/
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel เพื่อการใช้งาน
ทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
3. การประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
          การด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21  พบว่า มีการ
ประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
เพื่อประเมินกระบวนการและร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 
          ผลการประเมินกระบวนการ พบปัญหาใน “ข้ันตอนการส ารวจหัวข้อย่อยที่ต้องการอบรม” ซึ่งจากการ
ประเมินผลความพึงพอใจจากนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม: กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 08.30-16.30น. 
อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.90 และมีข้อคิดเห็นจากนักศึกษาว่าเนื่องจากเนื้อหาในการอบรมมีจ านวนมากถึง 10 หัวข้อ 
จึงต้องการให้สาขาวิชาฯส ารวจหัวข้อย่อยที่ต้องการอบรม จ านวน 2-3 หัวข้อ เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของ
นักศึกษาและสอดคล้องกับระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วย 
 
4. การปรับปรุงกระบวนการ 
          หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงกระบวนการ โดยมีการน าผลการประเมินกระบวนการเข้าสู่ที่ประชุม อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อร่วมพิจารณาแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและได้ระบบกระบวนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ใหม่ ใน “ข้ันตอนการส ารวจหัวข้อหลักที่ต้องการ
อบรม” ที่เพิ่มรายละเอียดให้นักศึกษาระบุหัวข้อหลักที่ต้องการอบรมหรือฝึกปฏิบัติการฯ   
 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  
ตารางท่ี 3.2 จ านวนการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษา 
ท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา 
ท่ีรับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) 
ในแต่ละปีการศึกษา 

ร้อยละ 

2559 2560 2561 2562 การคงอยู่ 
2559 25 - 25 23 23 92.00 
2560 30 - 22 30 27 90.00 
2561 16 - - 16 15 93.75 
2562 12 - - - 12 100.00  

 
3.3-1  อัตราการคงอยู่ 
- ปกีารศึกษา 2559 มีนักศึกษารับเข้า 25 คน ลาออก 2 คน มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 92.00 
- ปกีารศึกษา 2560 มีนักศึกษารับเข้า 22 คน และรับโอนย้ายจากสาขาอื่นมา 8 คน ลาออก 3 คน มีอัตราการคงอยู่คิด
เป็นร้อยละ 90.00 
- ปกีารศึกษา 2561 มีนักศึกษารับเข้า 16 คน ลาออก 1 คน มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 93.75 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
- ปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษารับเข้า 12 คน ลาออก – คน มีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
3.3-2  อัตราการส าเร็จการศึกษา  

ปี
การศึกษา
ท่ีรับเข้า 

จ านวน
รับเข้า 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
จ านวนท่ีนักศึกษาพ้นสภาพ/คัดชื่อออก 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ีประเมิน  
2558 

 
2559 

 
2560 

 
2561 

 
2562 

2557 58 - - 41 - - - 
2558 30 - - - 22 - - 
2559 25 - - - - 15 อยู่ระหว่างการขอนมุัติส าเรจ็การศึกษา 
2560 30 - - - - - - 
2561 16 - - - - - - 
2562 12 - - - - - - 

 
 
- ปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 41 คน จากทั้งหมด 58 คนคิดเป็น ร้อยละ 70.68 
- ปีการศึกษา 2561 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 22 คน จากทั้งหมด 30 คนคิดเป็น ร้อยละ  73.33  
- ปีการศึกษา 2562 มีผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน 15 คน จากทั้งหมด 25 คนคิดเป็น ร้อยละ  60.00 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
          1.  ปัญหาการขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน 
          2.  ปัญหาครอบครัวแตกแยกท าให้ขาดผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาที่เพียงพอ 
          3.  นักศึกษาประสบปัญหาส่วนตัว เช่น ความเครียด เป็นต้น 

 
3.3-3  ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  

ปีการศึกษา 
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการรับนักศึกษา การ

พัฒนานักศึกษา การเตรียมความพร้อม และการได้รับ
ค าแนะน าปรึกษา 

ประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการข้อ

ร้องเรียน 
ปี 2560 3.65 4.54 
ปี 2561 3.74 4.58 
ปี 2562 3.86 4.70 

 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
         จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.86เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.74 และจากปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการประเมินความพึง
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
พอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.65 จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 4.70 เพิ่มข้ึนจากปีการศึกษา 2561  ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษาอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.58 และจากปีการศึกษา 2560 ที่มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.54 จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการข้อร้องเรียนมีแนวโน้มที่ดีข้ึน 
           เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.80 
จากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีข้ึน  
           ส าหรับความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับดี  มีค่าเฉลี่ย 4.70 พิจารณารายประเด็น 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอข้อร้องเรียนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.74 และประเด็นควร
ปรับปรุง ได้แก่ การพิจารณาการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม และควรมีการจัดหาหนังสือ
ประกอบการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ต่าง และการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอน 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)   
 

สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม 

 
ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ตอบแบบสอบถาม สาขาวิชาการพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
ตารางท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษา  
     ต าแหน่ง และประเภทของหน่วยงาน ประจ าสาขาวิชาพฒันาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1.  เพศ   
  1.1  ชาย 7 36.84 
  1.2  หญิง 12 63.16 
2.  อาย ุ   
  2.1  น้อยกว่า 30 ปี - - 
  2.2  31 - 40 ปี 14 73.68 
  2.3  41 - 50 ปี 5 26.32 
  2.4  50 ปี ข้ึนไป - - 
3.  วุฒิการศึกษา   
  3.1  ต่ ากว่าปริญญาตร ี - - 
  3.2  ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า     16 84.21 
  3.3  ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 3 15.79 
  3.4  อื่นๆ (ปริญญาเอก) - - 
4.  ต าแหน่งปัจจุบัน - - 
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  4.1  ผู้อ านวยการสถานศึกษา - - 
  4.2  ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถานศึกษา   - - 
  4.3  ประธานบริษัท/กรรมการผูจ้ัดการ/รองประธานบริษัท ฯลฯ 2 10.53 
  4.4  ผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่าย/ผูจ้ัดการแผนก 17 89.47 
  4.5  หัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน - - 
  4.6  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. - - 
5.  ประเภทของหน่วยงาน   
  5.1  ส่วนราชการ          2 10.53 
  5.2  รัฐวิสาหกจิ  - - 
  5.3  หน่วยงาน/บริษัทเอกชน 17 89.47 
  5.4  เจ้าของกจิการ - - 
  5.5  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ.............................................. - - 

  

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 63.16 เพศชาย จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมาอายุ 41-50 ปี จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.32  

ด้านการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 84.21 รองลงมาคือ ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
15.79  

ด้านต าแหน่งในการทางานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตาแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย/
หัวหน้างาน จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 รองลงมาเป็นผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก จ านวน 2 
คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 ด้านประเภทของหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน/บริษัทเอกชน 
จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47 รองลงมาคือ ส่วนราชการ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 
 
ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม       
              คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อ   
   คุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์    
             มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
 

รายการประเมิน 
จ านวน N = 19 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด �̅� S.D. 
ความ 

พึงพอใจ 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีศีลธรรมและจรรยาบรรณ 15  4  - -  -  4.78  0.11  มากที่สุด  
1.2 มีความซื่อสัตย์สจุริตต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น  

14  5  - -  -  4.73  0.11  มากที่สุด  
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1.3 มีวินัยและความรับผิดชอบ 17  2  - -  -  4.89  0.11  มากที่สุด  
1.4 มีความเสียสละและเป็น
แบบอย่างที่ด ี

16  3  - -  -  4.84  0.11  มากที่สุด  

1.5 เคารพในสิทธิ คุณค่าและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

15  4  - -  -  4.78  0.11  มากที่สุด  

รวม 4.81 0.11 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านคุณธรรม 
จริยธรรม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีวินัย และความรับผิดชอบ (�̅� = 4.89) มีความเสียสละ และเป็น
แบบอย่างที่ดี (�̅� = 4.84) เคารพในสิทธิ คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ (�̅� = 4.78) มีศีลธรรมและ
จรรยาบรรณ (�̅� = 4.78) และมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น (�̅� = 4.73) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 3 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
   ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร ์
   และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 ด้านความรู้ 
 

รายการประเมิน 
จ านวน N = 19 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด �̅� S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

2. ด้านความรู้ 
2.1 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านภาษาและการสื่อสาร  

15 4 - - - 4.78 0.11 มากที่สุด 

2.2 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านมนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  

16 3 - - - 4.84 0.11 มากที่สุด 

2.3 มีความรู้ ความเข้าใจใน
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

15 4 - - - 4.78 0.11 มากที่สุด 

2.4 มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์
ด้านการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ลกึซึง้
และเป็นระบบ  

16 3 - - - 4.84 0.11 มากที่สุด 

2.5 สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การดาเนินชีวิตและในการ

17 2 - - - 4.89 0.11 มากที่สุด 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

ปฏิบัติงานวิชาชีพการพฒันา
สังคมและสิง่แวดล้อม  
2.6 สามารถติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการของ
ศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

15 4 - - - 4.78 0.11 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.11 มากท่ีสุด 
 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านความรู้ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงตามค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย คือ สามารถเช่ือมโยงศาสตร์ด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและในการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (�̅� = 4.89) มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ด้านการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง ลึกซึ่งและเป็นระบบ (�̅� = 4.84) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้าน
ภาษาและการสื่อสาร (�̅� = 4.78) มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ (�̅� = 4.78) และและสามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(�̅� = 4.78) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
   ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ 
   และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 ด้านทักษะทางปญัญา 
 

รายการประเมิน 
จ านวน N = 19 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด �̅� S.D. 
ความ 

พึงพอใจ 
3. ด้านทักษะทางปญัญา 
3 . 1  ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น
ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง จ า ก ข้ อ มู ล ที่
หลากหลายแล้วน าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

13 6 - - - 4.68 0.11 มากที่สุด 

3.2 สามารถคิดวิเคราะห์อย่าง
มี เ หตุ ผล โดยใ ช้ทั กษะและ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และทางสังคม 

16 3 - - - 4.84 0.11 มากที่สุด 

3.3 สามารถใช้หลักการและ
ทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อนและเสนอแนวทางแก้ไข
ที่สร้างสรรค์ 

17 2 - - - 4.89 0.11 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.11 มากท่ีสุด 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านทักษะทาง
ปัญญา โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.80) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียง
ตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ สามารถใช้หลักการและทฤษฎีเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ (�̅� = 4.89) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลโดยใช้ทักษะและกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์และทางสังคม (�̅� = 4.84) และสามารถประเมินข้อเท็จจริงจากข้อมูลที่หลากหลายแล้วน าข้อสรุป
มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม (�̅� = 4.68) ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
   ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ 
   และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 ด้านทักษะ  
   ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
 

รายการประเมิน 
จ านวน N = 19 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด �̅� S.D. 
ความพึง
พอใจ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 สามารถมีปฏิบัติสัมพันธ์
กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและ
สามรถปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

17 2 - - - 4.89 0.11 มากที่สุด 

4.2 สามารถท างานเป็นทีมทั้ง
ในฐานผู้น า ผู้ตามหรือเพื่ อ
ร่วมงาน 

13 6 - - - 4.68 0.11 มากที่สุด 

4.3 สามารถวางแผนและ
รับ ผิ ด ชอบ ในก าร ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทั้งของตนเอง และ
ของทีมงาน 

15 4 - - - 4.78 0.11 มากที่สุด 

4.4 สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การด าเนินชีวิตและด ารงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 
ที่เกี่ยวข้อง 

16 3 - - - 4.84 0.11 มากที่สุด 

4.5 มีความรับผิดชอบในการ
แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนา
ตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง 

18 1 - - - 4.94 0.11 มากที่สุด 

รวม 4.83 0.11 มากท่ีสุด 
 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.83) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีความรับผิดชอบในการแสวงหา
ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอย่างต่อเนื่อง (�̅� = 4.94) สามารถมีปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลและสามรถปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ (�̅� = 4.89) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต
และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขที่เกี่ยวข้อง (�̅� = 4.84) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการที่ได้รับ
มอบหมายทั้งของตนเอง และของทีมงาน (�̅� = 4.78) และมีสามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานผู้น า ผู้ตามหรือ
เพื่อร่วมงาน (�̅� = 4.68) ตามล าดับ 
ตารางท่ี 6 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
   ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม คณะศิลปศาสตร ์
   และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา 2561 ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  
   การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี

รายการประเมิน 
จ านวน N = 19 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด �̅� S.D. 

ความพึง
พอใจ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
5.1  มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่
เ ป็ น ตั ว เ ล ขท า ง ส ถิติ  ห รื อ
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ ภาษา
พูดและภาษาเขียน อันมีผลให้
สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

15 4 - - - 4.78 0.11 มากที่สุด 

5.2 มีความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล 
แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมู ล สา รส นเ ทศ ได้ อย่ า ง
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

17 2 - - - 4.89 0.11 มากที่สุด 

5.3 มีความสามารถในการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ทางการพูด การ เ ขียนและ
น า เ ส น อ ด้ ว ย รู ป แ บ บ ที่
เหมาะสมส าหรับบุคคลและ
กลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 

15 4 - - - 4.78 0.11 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.11 มากท่ีสุด 
  
 จากตารางที่ 6 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านทักษะการ



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.82) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีความสามารถในการใช้
ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง (�̅� 
= 4.89) มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 
ภาษาพูดและภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว(�̅� = 4.78) 
และมีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางการพูด การเขียนและน าเสนอด้วยรูปแบบที่
เหมาะสมส าหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน (�̅� = 4.78) ตามล าดับ 
 
 
ตารางท่ี 7 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
   ที่มีต่อคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์     
      มหาวิทยาลัยนครพนม ปกีารศึกษา 2561 ด้านทักษะวิชาชีพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
 

รายการประเมิน 
จ านวน N = 19 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด �̅� S.D. 
ความ 

พึงพอใจ 
6. ด้านทักษะในการปฏิบัตงิาน 
6.1 มีความสามารถในการฝึก
ปฏิบัติงานในห้องเรียนได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

14 5 - - - 4.75 0.11 มากที่สุด 

6.2 มีความสามารถในการฝึก
ปฏิบัติงานนอกห้องเรียนได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

15 4 - - - 4.78 0.11 มากที่สุด 

6.3 มีความสามารถในการ
ปฏิบัติทางการพฒันาสงัคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ตอบสนอง 
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ส ถ า น
ประกอบการหรือหน่วยงานที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

16 3 - - - 4.81 0.11 มากที่สุด 

6.4 มีความสามารถในการ
จัดท าโครงการหรืองานวิจัยที่
สอดคล้องกบัความ 
ต้องการของสถานประกอบการ
ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ที่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

15 4 - - - 4.78 0.11 มากที่สุด 

รวม 4.78 0.11 มากท่ีสุด 
  



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิตด้านทักษะในการฝึก
ปฏิบัติงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.78) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ มีความสามารถในการปฏิบัติ
ทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ (�̅� = 4.81) มีความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานนอกห้องเรียนได้อย่าง ถูกต้องและ
เหมาะสม และมีความสามารถในการจัดท าโครงการหรืองานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการหรือหน่วยงานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ (�̅� = 4.78, �̅� = 4.78 เช่นกัน) 
และมีมีความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานในห้องเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม (�̅� = 4.75)  

โดยรวมทั้ง 5 ด้าน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.82) 

เมื่อรวมผลการประเมินในส่วนของทักษะที่ 6 ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยู่ในระดับมากที่สุด (x ̅ =4.81) 
 
ตารางท่ี 3.3  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)   
วันที่ส ารวจ ส ารวจช่วงนักศึกษาซอ้มพิธีรบัปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2561  

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 22 100 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ 19 86.36 
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลงัส าเรจ็การศึกษา  
(ไม่นับรวมผูป้ระกอบอาชีพอสิระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

19 
 

14 
5 

100 
 

73.68 
26.32 

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอิสระ - - 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตที่อปุสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร - - 

 
การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาปี  2561  ตอบแบบส ารวจ  จ านวน 19 คน  ( 86.36 / 100) x 5 = 4.31 คะแนน 
 วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็น
ข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 จากภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา พบว่า บัณฑิตร้อยละ 73.68 ได้
งานท าตรงตามสาขาที่เรียน ซึ่งปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน และบัณฑิตร้อยละ 26.32 ไม่ตรง
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สาขาที่เรียน ได้แก่ ประกอบอาชีพอิสระ เช่น เจ้าของฟาร์มเกษตรผสมผสาน โดยบัณฑิตได้น าความรู้จากศาสตร์
ทางพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ  และจากการวิเคราะห์โอกาสในการมีงาน
ท าของบัณฑิต พบว่า สถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ซับซ้อน
มากข้ึน ตลาดแรงงานจึงมีความต้องการนักพัฒนาชุมชน นักพัฒนาสังคม นักวิชาการสิ่งแวดล้อมเพิ่มข้ึ น ซึ่ง
นอกจากเจ้าหน้าที่ของภาครัฐที่มีอยู่แล้ว ยังมีภาคเอกชนที่มีการด าเนินกิจการเพื่อสังคมเพิ่มมาข้ึน ประกอบกับ
รัฐบาลได้มีการขยายกรอบอัตราออกไปสู่องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินเพิ่มมากข้ึน จึงจ าเป็นต้องใช้นักพัฒนา
ชุมชนหรือนักพัฒนาสังคม ในการปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก ดังนั้น แนวโน้มของโอกาสในการมีงานท าของ
บัณฑิตจึงยังคงมีค่อนข้างสูง และสามารถหางานได้โดยไม่ยากนัก  
 
 

หมวดท่ี 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบท่ี 5) 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562 
 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/        

ปี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวน 
นศ.ที่ลง
เรียน 

จ านวน 
นศ.ที่
สอบ
ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U 

รหัส 62 

30002301  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2562 4 1 0 2 2 2 1 0 0 0 0 12 12 

30003302  ภาษาเวียดนามเพื่อการ
สื่อสาร 

1/2562 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

30003402  ภาษาเวียดนามเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1/2562 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

30004301  มนุษย์กับสังคมในอนุภาค
ลุ่มน้ าโขง 

1/2562 1 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 12 12 

30005301  การคิดเชิงสร้างสรรค์และ
การแก้ไขปัญหา 

1/2562 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

30114205  พื้นฐานทางสังคม  
เศรษฐกิจ  และการเมือง 

1/2562 5 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 12 12 

30114316  ทักษะการสื่อสารและการ
น าเสนอ 

1/2562 2 4 4 2 0 0 0 0 0 0 0 12 12 

30114302  สิ่งแวดล้อมศึกษา 1/2562 3 5 1 2 1 0 0 0 0 0 0 12 12 

30002302  ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2562 2 1 6 1 1 0 0 1 0 0 0 12 11 

30002302  ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ท างาน 

2/2562 0 9 2 0 0 0 0 1 0 0 0 12 11 
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ชื่อรายวิชา 
ภาค/        

ปี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวน 
นศ.ที่ลง
เรียน 

จ านวน 
นศ.ที่
สอบ
ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U 

30003301  ภาษาจีนเบื้องต้น 2/2562 2 2 4 1 1 1 0 1 0 0 0 12 11 

30004405  ความเป็นพลเมืองไทย
และพลเมืองโลก 

2/2562 2 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 12 11 

30004406  ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

2/2562 0 1 0 4 1 5 0 1 0 0 0 12 11 

30007301  การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่
และความเป็นผู้ประกอบการ 

2/2562 0 2 2 5 1 1 0 1 0 0 0 12 11 

30114202  จิตวิทยาเพื่อการพัฒนา
สังคม   

2/2562 5 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 12 11 

30114304  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 2/2562 1 1 3 5 1 0 0 1 0 0 0 12 11 

30114303  แนวคิดและทฤษฎีการ
พัฒนา 

2/2562 2 1 1 1 3 3 0 1 0 0 0 12 11 

รหัส 61 

30001103   ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1/2562 3 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

30005102   คณิตศาสตร์และ
ตรรกวิทยา 

1/2562 4 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 13 

30006102   สุขภาพ  กีฬา  และ
สุนทรียภาพ 

1/2562 4 2 2 1 3 1 0 0 0 0 0 13 13 

30114203  กฎหมายเก่ียวกับงาน
พัฒนาสังคม 

1/2562 4 4 1 1 5 0 0 0 0 0 0 15 15 

30114203  การศึกษาชุมชน 1/2562 6 1 2 1 3 0 2 0 0 0 0 15 15 
30114402  นิเวศวิทยา 1/2562 6 1 1 2 4 0 1 0 0 0 0 15 15 
30114204  วิสาหกิจเพื่อสังคม 2/2562 6 3 1 3 1 0 1 0 0 0 0 15 15 
30114306  การพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ 

2/2562 3 5 1 2 2 1 0 1 0 0 0 15 14 

30114307  สถิติเพื่อการวิจัย 2/2562 1 4 1 2 4 0 1 1 0 0 0 15 14 
30114308  การจัดการองค์กรใน
ภาวะการเปลี่ยนแปลง 

2/2562 4 2 2 1 1 3 1 1 0 0 0 15 14 

30114309  การคิดเชิงระบบ 2/2562 2 2 4 0 1 3 1 1 1 0 0 15 13 
30114404  การบริหารและจัดการ
โครงการพัฒนา 

2/2562 4 3 1 2 3 1 0 1 0 0 0 15 14 

รหัส  60 
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ชื่อรายวิชา 
ภาค/        

ปี
การศึกษา 

การกระจายระดับคะแนน จ านวน 
นศ.ที่ลง
เรียน 

จ านวน 
นศ.ที่
สอบ
ผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U 

30114435  กฎหมายสิ่งแวดล้อม 1/2562 4 2 6 4 3 3 1 2 0 0 0 25 23 

30114437  สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา 

1/2562 4 4 9 2 0 2 2 2 0 0 0 25 23 

30114433  การส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

1/2562 3 1 8 5 6 0 0 2 0 0 0 25 23 

30114423  การบริหารและการ
จัดการโครงการพัฒนา 

1/2562 3 0 2 3 7 1 3 3 0 0 0 22 19 

30114307  การจัดการเศรษฐกิจและ
ธุรกิจชุมชน 

1/2562 4 4 5 3 5 0 1 3 0 0 0 22 22 

30114309  ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1/2562 1 6 8 3 4 0 0 3 0 0 0 25 22 

3014310  การฝึกปฏิบัติวิจัยทางการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2/2562 2 8 6 4 1 0 0 0 1 0 0 22 21 

30114311  การบริหารการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2/2562 2 5 1 5 6 3 0 0 0 0 0 22 22 

30114434  ระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

2/2562 5 4 2 4 3 3 1 0 0 0 0 23 23 

30114440  การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

2/2562 4 2 4 5 4 2 1 0 0 0 0 22 22 

30114443  ปัญหาพิเศษทางการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

2/2562 7 3 7 4 0 1 0 0 0 0 0 22 22 

รหัส 59 
30114313  คุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

1/2562 3 9 2 4 1 2 0 0 0 0 0 21 21 

30114314  สัมมนาการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1/2562 1 6 4 5 2 3 0 0 0 0 0 21 21 

30114412  สวัสดิการสังคม 1/2562 4 3 7 3 2 1 1 0 0 0 0 21 21 

30113328  ภาวะผู้น าเพื่อการพัฒนา
สังคม 

1/2562 4 1 4 5 2 2 2 1 0 0 0 21 20 

30114501  สหกิจศึกษาการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

2/2562 4 6 3 2 0 0 0 0 0 0 0 15 15 
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ตารางท่ี 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.1-1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- มีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) จ านวน 1 หลักสูตร 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- หลักสูตรที่ทันสมัย และผลิตบัณฑิตที่มีพื้นฐานและทักษะด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการออกแบบ หลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร / วิจัยการใช้หลักสูตร 
การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบ หลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
          1.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชา ในหลักสูตร 
          1.2 ติดตามบัณฑิตเพื่อส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่มีต่อ
หลักสูตร 
          1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก ข้อ 1.1-1.2 เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการร่าง หลักสูตร / สาระวิชาในหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 
          2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร  
          2.2 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน  
          2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อ ทบทวนสาระในรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  
          2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแก้ไขสาระใน รายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตามมติที่
ประชุม  
          2.5 จัดท าร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน่าเสนอร่างหลักสูตร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
          3.1 พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
          3.2 เสนอซื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง 
          3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตร ตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณา 
          5.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน่าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ 
          5.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระใน รายวิชาก่อนน าเสนอข้ันต่อไป 
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการพิจารณา 
          6.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภา วิชาการ 
          6.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระใน รายวิชาก่อนน าเสนอข้ันต่อไป 
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย พิจารณา 
          7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน า เสนอร่างหลักสูตรต่อสภา มหาวิทยาลัย 
          7.2 น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระในรายวิชาก่อนน าเสนอข้ันต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน 
          8.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
          8.2  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เซ่น webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ 
9. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวกับแนวทางการน าเสนอหลักสูตรที่ผ่านการ ปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 
10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร  
11. ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) 
          จากระบบและกลไกการออกแบบและสาระในรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มี
การด าเนินงานดังนี้ 
                    1. หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามระบบการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรมีการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 8/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 โดยน าผลการประเมินหลักสูตร 
การส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ผลการติดตามคุณภาพบัณฑิต เกณฑ์มาตรฐานระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ผล
การประเมินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาก าหนดเป็นปรัชญา
ของหลักสูตร คือ ฐานส าคัญของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมคือการพัฒนาคนให้เป็นผู้รู้เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรมและสามารถประยุกต์ใช้ในสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงแห่งการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน เป็นแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม จะมีการครบรอบการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ.2560  
            2. ในปีการศึกษา 2560 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพื่อให้ทันเริ่มใช้ในการจัดการเรียน การ
สอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงรายวิชาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 
2556) (มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2561) 
                    3. ด าเนินการยกร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561 ซึ่งมีรายละเอียดการยกร่าง ดังนี้   
                              3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯเพื่อด าเนินการ
ยกร่างหลักสูตรฯตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  
                      3.2 ประธานหลักสูตรเสนอวาระการประชุมเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯ
และการด าเนินการจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรฯในที่ประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
            4. จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560  
            5. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฯด าเนินการยกร่างหลักสูตรฯตามข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและผู้ใช้บัณฑิต 6. ประธานหลักสูตรฯเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2561 (มคอ.2) ต่อคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมติที่
ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560  
            6. ประธานหลักสูตรฯเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง 2561 (มคอ.2) ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2560 วันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560  
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             7. ประธานหลักสูตรฯ เสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง 2561 (มคอ.2) ต่อสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 
11/2560 วันที่ 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560  
             8. ประธานหลักสูตรฯเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง 2561 (มคอ.2) ต่อคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัย
นครพนม เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 3/2560วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  
             9. ประธานหลักสูตรฯเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง 2561 (มคอ.2) ต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 
13 เดือน มกราคม พ.ศ.2561  
             10. ประธานหลักสูตรฯน าส่งเล่มหลักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2561 (มคอ.2) ให้กับกองส่งเสริมงานทะเบียนฯ (กสบ.)  
             11. กองส่งเสริมงานทะเบียนฯ (กสบ.) น าส่งเล่มหลักหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 2561 (มคอ.2) ให้ส างานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) 
ได้รับทราบในวันที่ 26 เมษายน 2561 
 

 ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร 

มีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2561 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.68  และมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง
รายวิชาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้จัดการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ท่าน จากภายนอกสถาบัน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับสาระรายวิชาใน
หลักสูตรให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนม และสถานการณ์ทางสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป ได้แก่ ควรปรับปรุงสาระของรายวิชาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่ควรเพิ่มสาระเกี่ยวกับมลพิษ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงเปิดโอกาสให้อาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นที่ครอบคลุม 
ซึ่งในปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในการ
จัดท าโครงการวิพากษ์และปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ซึ่งยึดฐานคิดในการปรับปรุงหลักสูตร คือ วิเคราะห์เครือข่ายการท างานของบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคตต่อไป 

ทั้งนี้ ในการส ารวจสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกจิ สังคม และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรงุและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปกีารศึกษา 2560 พบว่า หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสงัคมและสิ่งแวดล้อม 
ควรบรหิารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เพือ่ใหผู้้ส าเรจ็การศึกษามีความรู้ความสามารถดังนี้ 
           1. บัณฑิตเป็นผู้ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบทัง้ในส่วนตนและส่วนรวม 
สามารถปรบัวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม และจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยมพื้นฐานและความรูส้ึกของผู้อื่น และมีธรรมาภิบาล โดยยึดหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมสี่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลกัความคุ้มค่า 

2. บัณฑิตมีความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและทฤษฎีทางพัฒนาสังคม รวมถึงความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกบัพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอ้ม ตลอดจนธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบงัคับทีเ่ปลี่ยนไป
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ตามสถานการณ์ในสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  และตระหนักรู้ถึงงานวิจัยในปัจจุบนัที่เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ในสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   

3. บัณฑิตสามารถค้นหาข้อเท็จจรงิและท าความเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาพัฒนาสังคม
และสิง่แวดล้อม  จากแหลง่ข้อมลูทีห่ลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซบัซ้อน 
โดยใช้ความรู้แนวคิดและทฤษฎีทางการพฒันาสงัคมเพือ่เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์  

4. บัณฑิตมีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าและสมาชิกที่ดีของกลุม่ 
สามารถปรบัตัวได้ในสังคมทีม่ีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นทีเ่กี่ยวข้องกบัประเด็น
ทางพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถงึมีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม 

5. บัณฑิตมีทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมอืในการค้นคว้าหาความรู้และการน าเสนอ
ข้อมูลทางพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ในรูปแบบทีห่ลากหลายได้อย่างเหมาะสมกบักลุ่มบุคคลต่างๆ สามารถใช้
เครื่องมือทางสถิติข้ันพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกบัประเด็นปัญหาทางการวิจัยทางพฒันาสงัคมและ
สิ่งแวดล้อม  และสามารถสื่อสารประเด็นทางพฒันาสงัคมและสิง่แวดล้อม  ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

ในปีการศึกษา 2560 ได้ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2561 ให้
สอดคล้องตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 เพื่อให้ทันเริ่มใช้ในการจัดการเรียน การสอนภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2561 มีการปรับปรุงรายวิชาจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 2556) (มคอ. 
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง 2561) โดยผ่านการอนุมัติและเห็นชอบจากที่ประชุมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่  
3/2560 วันที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 

2. คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 
วันที่ 19  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 

3. สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 11/2560 วันที่ 17  เดือน 
พฤศจิกายน พ.ศ.2560   

4. คณะกรรมการพจิารณากลั่นกรองด้านวิชาการประจ าสภามหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลกัสูตรใน
การประชุมครัง้ที่ 3/2560วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
          5. สภามหาวิทยาลัยนครพนม อนมุัติหลักสูตรในการประชุมครัง้ที่1/2561 วันที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.
2561 

5.1-2 การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ัน ๆ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- จ านวน 3 รายวิชา 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- ปรับสาระจ านวน 3 รายวิชาให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์  
 

1. ระบบกลไก/กระบวนการการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขา  



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตร จากผลการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ช้
บัณฑิต ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อหลักสูตร และส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษา จาก มคอ.5 ปี
ที่ผ่านมา   
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการร่าง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา 
          2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชา 
          2.2 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน 
          2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนค าอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ์หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการน าหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการ
เรียนการสอน 
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
          6.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
          6.2 ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับค าอธิบายรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย        
          6.4 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย 
7. ปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 
8. น าเสนอผลการปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อคณะฯ 
  
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามข้ันตอนและกลไกที่ก าหนดไว้ โดยในปีการศึกษา 2562 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 
ซึ่งได้ร่วมกันวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ทางสังคมต่าง ๆ  ที่จะสอดคล้องกับสาระของรายวิชาที่จะเปิดสอนในปี
การศึกษา 2562 และการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับหลักสูตร โดยน าข้อเสนอแนะตาม มคอ.5 และมคอ.
7 ของปีการศึกษา 2561 รวมถงึการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสถานการณ์ปัญหา ทั้งด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งที่
ประชุมให้มีการเพิ่มเนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อให้เท่าทันต่อ
เหตุการณ์ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านชุมชนของลุ่มน้ าโขง ปัญหาทางสังคมที่อุบัติใหม่ หรือในด้านของ
สภาวะสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ส าหรับงานพัฒนาสังคม  
 

3. ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          มีการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์
ทางด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 5 
มิถุนายน 2562 โดยการประเมินจาก มคอ.5 ในปีการศึกษา 2561 ของ รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม รายวิชาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และรายวิชาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ พบว่า มีแผนการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ให้มีสาระในรายวิชาที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทาง
สังคม และมอบหมายให้อาจารย์ประจ ารายวิชาน าเสนอ มคอ.3 ที่ปรับปรุงจาก มคอ.5 ปีการศึกษา 2561 เพื่อ
ร่วมกันวิพากษ์ก่อนเปิดการเรียนการสอน 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
4. การปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงสาระให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม  
          จากการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงในศาสตร์
ทางด้านการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการปรับปรุงสาระในรายวิชาให้ทันสมัย ใน มคอ. 3 คือ   
            1.รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยด้วยการ
เพิ่มเติมการออกแบบทั้งแบบสอบถามและแบบส ารวจในรูปแบบออนไลน์            
             2.รายวิชาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยด้วยการ เพิ่มเติมวิธีการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงสังคม  
            3.รายวิชาพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ได้ปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยด้วยการเพิ่มเติมการส ารวจความ
ต้องการในพัฒนาตนเองของกลุ่มผู้สูงอายุที่สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่เนื่องจาก
ปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงวัย (รายงานการประชุมครั้งที่  3/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563) 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.2 - 1 การก าหนดผู้สอน   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- จ านวน 31 รายวิชา  
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- อาจารย์ทุกคนได้จัดท า มคอ.3 ตามระบบและกลไก 
- มีการประชุมอาจารย์ก่อนเปิดการเรียนการสอน  
- อาจารย์ผูส้อนมีความเช่ียวชาญกับรายวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดผูร้ับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3   และ มคอ. 4) 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ  
          ในการวางระบบผู้สอนมีระบบ กลไก โดยมีล าดับข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
                    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าแผนการเรียนการสอน มคอ. 2 มาพิจารณาแผนการสอนเป็น
รายภาคการศึกษา 
                    2. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้สอนและก าหนดรายช่ืออาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา 
                    3. เสนอรายช่ืออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา 
                    4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน 
                              4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอน 
                              4.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม 
                    5. ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 1 เดือน  
                    6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มอค.3 
                    7. ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอนก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
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                    8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนตามผลการประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน
ก ากับติดตาม 
                    9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดีกระบวนการก าหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 
                    10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอนการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการ
จัดท าแผนการเรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) 
          มีการด าเนินงานตามข้ันตอนและกลไกที่ก าหนดไว้ในปีการศึกษา 2562 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครั้งที่ 5/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าหลักสูตร  (มคอ. 2)  ได้ร่วมกัน
พิจารณาจัดท าแผนการเรียนการสอนรายปีการศึกษา 2562 และน าเสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาความเห็นชอบ จากนั้นมอบหมายรายวิชาให้ตรงกับ 1) คุณวุฒิและ
ความเช่ียวชาญกับรายวิชาที่เปิดสอน 2) ความสนใจ 3) มีประสบการณ์การการสอนรายวิชาน้ันมาก่อน 4) พิจารณา
ร่วมกับผลการประเมินการสอนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เมื่อก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาแล้วจึงมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) นอกจากนี้ยังมีการน าผลการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา (มคอ. 5 , 6 และ 7) จากปีการศึกษา 2561 มาเป็นแนวทางปรับปรุงแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 
           กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป จะมีการก าหนดรายวิชาโดยกลุ่มการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับมุมมองที่หลากหลายจากอาจารย์ผู้สอน ส าหรับรายวิชาในสาขา วิชาฯ ได้มีการจัดให้มีวิทยากรพิเศษจาก
ภายนอกมาบรรยายให้กับนักศึกษา 
 
3. ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอนโดยอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรและคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ได้ด าเนินการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษาผ่านระบบแบบสอบถาม
ออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ด าเนินการในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา มีผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยรวม พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของ
อาจารย์ผู้สอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.28 และมีการทบทวนการก าหนดผู้สอนในการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 พบ ปัญหาในข้ันตอนที่ 3  คือ “การเสนอรายช่ือ
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา” เนื่องจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไม่สามารถเข้าร่วมประชุมครบทุกคน จึงท าให้
ขาดการมีส่วนร่วมในส่วนการจัดรายวิชาที่เหมาะสมกับผู้สอน ที่ประชุมจึงได้ท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่พบอันเกิด
จากการวางระบบการก าหนดผู้สอนที่ยังไม่ครอบคลุมไปถึงการส ารวจความสนใจ ความเช่ียวชาญในศาสตร์ของ
รายวิชา อีกทั้งประธานหลักสูตรยังไม่ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้สอนให้ครบถ้วนหรือได้สอบถามผู้สอนก่อนการ
ก าหนดผู้สอน ดังนั้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการสร้างระบบการก าหนดผู้สอนระบบใหม่ และให้มีการส ารวจความ
สนใจและความถนัดไว้ล่วงหน้า 
 

4. การปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน 
          มีการปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน โดยที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมกันก าหนด
ข้ันตอนเพิ่มเติม คือ “การส ารวจความสนใจและความเช่ียวชาญในศาสตร์ของรายวิชา” ก่อนข้ันตอนประธาน
หลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดผู้สอน  
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5.2- 2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน            
การสอน   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- จ านวน 31 รายวิชา 
 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- อาจารย์ทุกคนได้จัดท า มคอ.3 ตามระบบและกลไก 
- มีการปฐมนิเทศอาจารย์ก่อนเปิดการเรียนการสอน  
- อาจารย์ผู้สอนมีความเช่ียวชาญกับรายวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาด าเนินการจัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 
1. ระบบการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน 
          หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันก าหนด
ระบบก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
ดังนี้ 
                    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดท าแผนการเรียนการ
สอนรายปีการศึกษา 
                    2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท าร่าง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จก่อน
เปิดการเรียนการสอนและเสนอแผนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
                    3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาร่าง มคอ.3และ มคอ.4 
                    4. ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
                    5. ประเมินกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู(้มคอ.3 และ มคอ.4) 
                    6.  มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 
และ มคอ.4) 
                    7. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงพัฒนากระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้(มคอ.3 และ มคอ.4) 
                    8. มีแนวปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้(มคอ.3 
และ มคอ.4) 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 
          มีการด าเนินงานตามข้ันตอนและกลไกที่ก าหนดไว้ โดยในปีการศึกษา 2562 มีการน าระบบและกลไกก ากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ประชุมได้มีการด าเนินการก าหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 และ 
มคอ.4) โดยน าผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 , 6 และ 7) จากปีการศึกษา 2561 มาเป็นแนวทางในการ
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ปรับปรุงจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 และให้อาจารย์ผู้สอนมาเสนอในที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรก่อนเปิดภาคการศึกษา 4 สัปดาห์ และน าผลการวิพากษ์จากที่ประชุมแก้ไขการจัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ จากนั้นอาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดท าแผนการ
สอนรายบทให้หัวหน้าสาขาวิชาเป็นผู้พิจารณา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4   
   
3. การประเมินกระบวนการ  
            มีการประเมินกระบวนการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมครั้งที่ 7/2562 ลงวันที่ 18 กันยายน 2562 
พบว่า มีการส่ง มคอ.3-4 ครบทุกรายวิชา แต่มีบางรายวิชาที่ต้องใช้กระบวนการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ส่งได้ ทัน
ตามก าหนด ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงได้แจ้งการตกลงเบื้องต้นกับ อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชา ให้ส่ง มคอ.3-4 ให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
          นอกจากนี้ประชุมครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โดยที่ประชุมได้น าผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาผ่านระบบสอบถามออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ด าเนินการในปีการศึกษา 
2561 พบว่า มีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยรวม อยู่ในระดับ
ดี มีค่าเฉลี่ย 4.38 และมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ อาจารย์ผู้สอนควรจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสถานที่จริงและสถานการณ์ที่เกิดข้ึนจริงนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  
 
4. การปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้  (มคอ.3 และ มคอ.4) และ
การจัดการเรียนการสอน 
          หลักสูตรฯ ได้มีการปรับปรุงกระบวนการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ 
มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน โดยมีข้อก าหนดตกลงร่วมกันของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ให้เสนอ
มาตรการเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3-4 ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยการเพิ่ม
บทลงโทษตามสมควร ซึ่งจะได้เสนอไปยังคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป 
          นอกจากนี้ ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาบริหารและจัดการโครงการฯ ได้
จัดการเรียนการสอนโดยใช้การปฏิบัติการลงพื้นที่ภาคสนาม (Action) โดยให้ศึกษาดูงานที่กลุ่มคนไร้บ้านจังหวัด
ขอนแก่น และรายวิชาปัญหาพิเศษทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม   โดยให้ศึกษาดูงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่
พึ่งจังหวัดนครพนม ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.28 ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
ความเห็นว่า ควรด าเนินการเพิ่มการจัดการเรียนการสอนด้วยการเน้นการศึกษาสถานการณ์จริงในพื้นที่เป็น
กรณีศึกษา (Case Study) ในรายวิชาอื่น ๆ ในการศึกษาถัดไปด้วย 
  
5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- มีการบูรณาการการเรียนการสอนครบทุกกิจกรรม  
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เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- องค์ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดตาม สกอ. 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย/
งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบการก ากับ ติดตาม 
และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม  
                    1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อคัดเลือกรายวิชาที่จะบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                    2. ผู้รับผิดชอบจัดท างานตามโครงการในรายวิชาที่มีการบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
                    3. ก ากับติดตามการด าเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ บูรณาการกับการบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                    4. ประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีการการบูรณาการ กับการวิจัย การบริการวิชา 
และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
                    5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
                    6. รายงานผลที่ได้จากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
                หลักสูตรฯ มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้  โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันก าหนดรายวิชาการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ประจ าปีการศึกษา 2562 ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 
5/2562 ลงวันที่  5  มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย  
                1. การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับการบริการวิชาการทางสังคม 
                 หลักสูตรฯ ได้จัด โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 
2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยบูรณาการกับรายวิชาการ
บริหารและการจัดการโครงการพัฒนา 
                2. การบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการวิจัย 
                การด าเนินโครงการวิจัยเรื่องบทบาทของสภาเด็กและเยาวชนในการอนุรั กษ์วัฒนธรรมชนเผ่า: 
กรณีศึกษาสภาเด็กและเยาวชนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยบูรณาการกับรายวิชาฝึกปฏิบัติการ
วิจัยทางการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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               3. การบูรณาการเรียนการสอนร่วมกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

       หลักสูตรฯ ได้จัด ได้จัด โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ในประเด็นการอนุรักษ์
วัฒนธรรมชนเผ่าไทตาดโดยบูรณาการกับ รายวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์   
 
3. การทบทวนกระบวนการ 

    หลักสูตรฯ ได้มีการประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ได้ประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563
พบว่า มีปัญหาใน “ขั้นตอนผู้รับผิดชอบจัดท างานตามโครงการในรายวิชาท่ีมีการบูรณาการด้านการวิจัย การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” โดยการด าเนินโครงการมีความล่าช้า ซึ่งมาจากกระบวนการ
ก าหนดกิจกรรมของพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากประเพณีวัฒนธรรมที่ลงพื้นที่ท าโครงการต้องรอตามรอบปีของชุมชน 
แต่ไม่สอดคล้องกับรอบการเรียนการสอน ซึ่งท าให้ได้จัดในช่วงปลายภาคเรียนไปแล้ว ดังนั้น ที่ประชุมฯ เห็นว่า ควร
ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนที่บูรณาการร่วมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท าการส ารวจบริบทของพื้นที่ตามความเป็นจริง ก่อนวางแผนก าหนดโครงการฯ 
 
 4. ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ 
          จากการวิเคราะห์ปญัหาใน “ข้ันตอนผูร้ับผิดชอบจดัท างานตามโครงการในรายวิชาที่มีการบรูณาการด้าน
การวิจัย การบรกิารวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” ที่ท าใหโ้ครงการมีความล่าช้าจากกระบวนการ
ก าหนดกิจกรรมของพื้นทีเ่ป้าหมาย หลักสูตรฯ ได้ท าการจัดท าแบบส ารวจปฏิทินประเพณีชุมชน ไว้ส าหรับอาจารย์
ผู้รบัผิดชอบได้ท าการส ารวจชุมชนพื้นที่เป้าหมายที่สนใจ เพือ่การผลการส ารวจนี้ไปวางแผนจัดโครงการในครัง้ต่อไป 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.3-1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- มีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน จ านวน 31
รายวิชา 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและผลการประเมินเป็นไปตามศักยภาพ ทุกรายวิชามี
การประเมินได้ครอบคลุมทุกจุดเน้น 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ  
          1. อาจารย์ประจ าประจ าหลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละ
รายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฎใน Curriculum Mapping รวม 
6 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
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บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน 
          2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
          3. ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนด และรายงานผลการประเมินโดยจากการสอบภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
งานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาตามที่ก าหนดไว้
ใน มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 
          4. ประเมินกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF 
          5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 
          6. มีรายงานผลการปรับปรุงการ ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQFที่ซัดเจนเป็นรูปธรรม 
                    6.1 อาจารยม์ีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ รายงานผลจากการเก็บข้อมูลตามแบบ
ประเมินการเรียนรู้ตาม กรอบ TQF 
                    6.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี 
 

2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 
          หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินงานตามข้ันตอนและกลไกที่ก าหนดไว้ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้ร่วมกันก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับนักศึกษา ครั้งที่ 
5/2562 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ได้มีการร่วมกันออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินการ
เรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฎใน 
Curriculum Mapping โดยผลการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีผลการประเมินดังต่อนี้  
                    1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 
                    2. ด้านความรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 
                    3. ด้านทักษะทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 
                    4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
                    5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.82 
                    6. ด้านทักษะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 
 
3. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
          เมื่อด าเนินการจัดการเรียนการสอนไปแล้ว ผู้สอนพบปัญหาการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ สอดคล้องกับผลการประเมินด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบเป็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ สามารถท างานเป็นทีมทั้งในฐานผู้น า ผู้ตามหรือเพื่อร่วมงาน  มี
ค่าเฉลี่ยเพียง 4.68 เมื่อมีประชุมพิจารณาแล้ว พบว่า เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนขาดการมีส่วนร่วมในการท างาน
กลุ่มโดยเฉพาะงานที่ต้องมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม (การศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่จริง) รวมทั้งหลักสูตรฯ ขาดเครื่องมือ
ในการวัดและประเมินผลในเชิงปฏิบัติการนอกพื้นที่ (ในครั้งที่ผู้สอนไม่ได้ติดตามลงพื้นที่จริงด้วย อาทิ การติดตาม
ความก้าวหน้าของงานที่มอบหมายในพื้นที่จริง) ดังนั้นควรเพิ่มเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563) 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
           ในส่วนทักษะในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด แต่ในภาพรวมยังอยู่ในระดับดีมาก เพื่อพิจารณาค่าเฉลี่ย
เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษาประเมินความสามารถในการฝึกปฏิบัติงานในห้องเรียนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม มี
ค่าเฉลี่ย 4.75 ซึ่งน้อยที่สุดในทักษะด้านที่ 6  เมื่อประชุมพิจารณาแล้ว พบว่า การจัดการเรียการสอนในบางวิชาไม่
เหมาะสมที่จะฝึกปฏิบัติการในห้องเรียนควรให้นักศึกษาได้ออกฝึกปฏิบัติการในพื้นที่จริงหรือศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพิ่มมากขึ้น  
       
4. ผลจากการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
          จากการทบทวนกระบวนการ หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการเพื่อพิจารณาออกแบบเครื่องมือที่ใช้ประเมิน
มาตรฐานผลการเรียนรู้และปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
                    1. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น แบบประเมินการท างานเป็นทีม 
เป็นต้น  โดยพบว่า ในรายวิชาการบริหารและจัดการโครงการพัฒนา ได้น าแบบประเมินการมีส่วนร่วมในการลงพื้นที่
ภาคสนามและการติดตามความก้าวหน้าของงานที่รับมอบหมายจากพื้นที่จริง (โดยให้นักศึกษาประเมินสมาชิก
ภายในกลุ่มและน าผลการประเมินน าส่งผู้สอน) พบว่า นักศึกษามีส่วนร่วมในการลงพื้นที่ภาคสนามและการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานที่รับมอบหมายจากพื้นที่จริงดีข้ึน (รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 
2563) 
                    2. ด้านทักษะการปฏิบัติงาน ได้จัดให้มีการศึกษาดูนอกสถานที่เพิ่มมากข้ึน อาทิ รายวิชาศึกษา
ชุมชน รายวิชาปัญหาพิเศษ  
            ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ปี 2561 พบว่า 
ภาพรวมของผลการประเมินการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย 4.80 ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีผลการเรียนรู้ที่ค่าเฉลี่ย 4.81 
 
5.3-2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา (ทวนสอบ) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
- จ านวน 11 รายวิชา  
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
- ทุกรายวิชามีความสอดคล้อง เหมาะสมระหว่าง มคอ. 3 มคอ. 4 และ มคอ. 5 มคอ. 6 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ  
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีระบบกลไก ข้ันตอน ดังนี้ 
          1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา 
                    1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาเป็น
ประธาน และ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ 
          2. ก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่างๆ 
          3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ 
                    3.1 คณะกรรมการร่วมประชุมวิพากษ์และตรวจสอบวิธีการ ประเมินและเกณฑ์ในการประเมินผล
การเรียนรู้ 
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                    3.2 ตรวจสอบวิธีประเมิน ให้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็นไปในแนวทางให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน   น้ าหนักของการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของ รายวิชา
ใน Curriculummapping ใน มคอ. 2 
           4. จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา  อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้
ของ นักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ Curriculummapping ใน มคอ. 2 การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมืวิธีการประเมิน
ที่ หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่ มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
ของ นักศึกษา การจัดทักษะการปฏิบัติงาน 
           5. ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบ
เครื่องมือ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกับ มคอ. 3 ของรายวิชา  
           6. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
           7. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  คณะกรรมการและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการ เรียนรู้ของ
นักศึกษา ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
           8. ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาน าเอาข้อวิพากษ์การประเมิน
กระบวนการไปท าการ ปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา 
           9. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา 
                     9.1 อาจารยม์ีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา  
                     9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
          การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 รายวิชา คิดเป็นร้อย
ละ คิดเป็นร้อยละ 35.48 มีการด าเนินการตามระบบ กลไก โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครั้งที่ 6/2562ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ประชุมเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาก าหนดและช้ีแจงแนวทางการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้อาจารย์ทุกคน
รับทราบมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้โดยใช้น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของ
รายวิชาใน Curriculum Mapping หลังจากนั้นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิด าเนินการทวนสอบในแต่ละวิชา
ตามที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาภายหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ให้ความสอดคล้องของกิจกรรมการเรียนการสอนและวิธีการประเมินในการวัดผลการเรียนรู้ที่ต้องการตามกรอบตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีการประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ
รายวิชา และอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพบว่าการทวนสอบบางรายวิชายังขาด
รูปแบบการประเมินที่ชัดเจนเกี่ยวกับLeaming outcome บางด้าน เช่น การมีส่วนร่วมในการลงภาคสนาม (งาน
กลุ่ม) และทักษะที่ 6 คือ ทักษะการปฎิบัติงาน ซึ่งเป็นทักษะที่เพิ่มเติมเข้ามาใหม่เนื่องจากมีการปรับปรุงหลักสูตรฯ 
เมื่อปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบบางรายวิชายังสอนปฏิบัติไม่ครบเนื้อหาเพราะขาดครุภัณฑ์
ในการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาหลังจากนั้นเสนอรายงานการทวนสอบพร้อม
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ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคส าหรับเป็นข้อมูลในการก าหนด
แนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในปีต่อไป 
 

3. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
          หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรคของการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 3/2563 ลงวันที่ 3 
มีนาคม 2563 โดยพบว่า มีปัญหาในข้ันตอนที่ 5 “การตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
คณะกรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกบั 
มคอ. 3 ของรายวิชา” ที่ยังขาดรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การตรวจสอบเครื่องมือประเมินการเรียนรู้
ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา รวมถึง Learning Outcome  ในด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ และทักษะที่ 6 การปฏิบัติงาน 
           นอกจากนี้ ยังพบว่าอาจารย์ผู้สอนพบปัญหาเกี่ยวกับการรวบรวมเอกสารที่จ าเป็นต้องใช้ในการทวนสอบฯ 
ไม่ครบ และขาดความเข้าใจในการทวนสอบฯ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน แต่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้
แต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ และด าเนินการทวนสอบฯ ในแต่ละรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ และได้รายงานการ
ทวนสอบฯ พร้อมข้อเสนอแนะของกรรมการทวนสอบฯ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อร่วมกันวิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค ส าหรับเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางการประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป 
 
4.  การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ 
     จากการปรับปรุงจากผลการทบทวนกระบวนการที่พบว่า ปัญหาในข้ันตอนที่ 5 “การตรวจสอบเครื่องมือ
ประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาคณะกรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกับ มคอ. 3 ของรายวิชา”ที่ยังขาดรูปแบบการด าเนินงานที่ชัดเจนเกี่ยวกับ การ
ตรวจสอบเครื่องมือประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา รวมถึง Learning Outcome  ในด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะที่ 6 การปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ได้มีมติให้ รายวิชาที่มีการมอบหมายให้จัดท างานกลุ่มหรืองานที่จะต้องลงฝึกปฏิบัติงานจริงภาคสนามจะต้องมีแบบ
ประเมินการท างานระหว่างสมาชิกกลุ่มและน าส่งผู้สอน ซึ่งผู้สอนจะต้องออกแบบเครื่องมือการประเมินให้เหมาะสม
ด้วย ผลการปรับปรุงฯ พบว่า รายวิชาบริหารและจัดการโครงการได้มอบหมายให้นักศึกษาลงพื้นที่ส ารวจและจัด
โครงการพัฒนาในชุมชนเป็นกลุ่ม โดยมีแบบประเมินการท างานร่วมกันของสมาชิกกลุ่มและน าผลการประเมินปิด
ผนึกจัดส่งให้ผู้สอนเป็นรายบุคคล และขณะเดียวกันผู้สอนจะออกไปสังเกตการณ์เป็นบางครั้งเพื่อประเมินผลการ
ท างานภาคสนามของนักศึกษาโดยมิได้นัดหมายล่วงหน้า ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวท าให้นักศึกษาที่มีส่วน
ร่วมในการท างานกลุ่มน้อยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มมากข้ึน 
 
5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- อาจารย์ผู้สอนทุกคน จ านวน 5 คน 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.5  ทุกรายวิชาที่สอน 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ  
          การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) มี
ระบบ กลไก ดังนี้  
                    1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ การ
ประเมินหลักสูตร 
                    2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับติดตามและ รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของ รายวิชา 
มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี การศึกษา 2562 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตามและรวบรวมรายงาน
ผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
                    3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับ ติดตามและรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของ รายวิชา 
มคอ.5 ทุกรายวิชาเปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
                   4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
                    5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการด าเนินการของการด าเนินการของรายวิชา 
มคอ.5 ต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เพื่อพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการ 
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรูในภาคการศึกษาต่อไป 
                    6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร มคอ.7 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา โดยรวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
มคอ.7 
                    7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมเพื่อวิพากษ์ มคอ.7 และ รวบรวมจัดท ารายงานผล
การด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
                    8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร มคอ.) ต่อ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและให้มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล การเรียนรู้ ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
                    9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ด าเนินงานตาม
แผนก ากับการประเมิน การจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินหลักสูตร 
                    10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการด าเนินงาน ตามแผน
ก ากับการประเมินการจัดการ เรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม 
 
2. ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
          หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินการตามระบบและกลไกที่ก าหนดไว้ โดยในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครั้งที่ 8/2562 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 และมคอ. 6 มา
เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคตามที่น าเสนอในรายงาน มคอ.5 และ มคอ. 6 ของแต่ละรายวิชา จากนั้นมี
การจัดท า มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปิดภาคการศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรฯ ต่อไป 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
        หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และ มคอ.7)  ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563โดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มีปัญหาในข้ันตอนการติดตาม มคอ.5 ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยใน
ภาคการศึกษาที่ 1 / 2562 มีรายวิชาของหลักสูตรที่ส่งมคอ.5 ล่าช้า จ านวน 1 รายวิชา เนื่องจากเป็นรายวิชาที่มี
ผู้สอนร่วมจึงท าให้การประเมินผลมีความล่าช้า ประธานหลักสูตรได้มีวิธีการติดตาม คือ การตามด้วยวาจา และผล
การก ากับติดตาม ท าให้ได้ มคอ.5 และ 6 ครบทั้ง 37 รายวิชา แต่อย่างไรก็ตาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
ข้อเสนอแนะให้มีการก ากับติดตาม มคอ.5 ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อจะได้ส่ง มคอ. 5 ให้ทันตามระยะเวลาที่
ก าหนด และให้น าวิธีการติดตามแบบลายลักษณ์อักษรนี้ไปใช้ในภาคเรียนที่ 2 / 2562   
 
4. การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ  
          มีการน าผลจากการทบระบบกลไกมาปรับปรุง โดยการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อร่วมกันใน
การหาแนวทาง/พัฒนาการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) พบว่า มีการก ากับติดตามเป็นลายลักษณ์อักษร และให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านก าหนดแผนการสอนและ
การประเมินผลให้สอดคล้องกับการพัฒนา ผลการเรียนรู้ให้ชัดเจนมากข้ึน หลักสูตรน ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชามาพิจารณาเพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุง/พัฒนา ในภาคเรียนที่ 2 / 2562 พบว่า มีการส่ง  มคอ.
5 และ มคอ.6 ครบตามระยะเวลาที่ก าหนดครบทุกรายวิชา พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) ให้แล้วเสร็จหลังปิดภาคเรียน ภายใน 60  วัน (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 
2562) 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 )    
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

1 ร้อยละ 80 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร* 
ผลการด าเนินงาน 
          หลักสูตรฯ มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดภาค
การศึกษา จ านวน 8 ครั้ง และอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมร้อยละ 100  
หลักฐาน 
          รายงานการประชุมอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรครัง้ที่ 1-8 

  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2558 
หลักฐาน 
          มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม) 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

  

3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคปฏิบัติ 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 ก่อนการเปิดหลักสูตรครบทุกวิชา* 
ผลการด าเนินงาน 
          มีรายละเอียดของรายวิชาฯ ตามแบบ มคอ.3และ มคอ.4 จ านวน 
31 รายวิชา โดยแยกเป็น มคอ.3 จ านวน 30 วิชา และ มคอ.4 จ านวน 1 
วิชา ก่อนเปิดการสอนในแต่ละ ภาคการศึกษา  
หลักฐาน 
          มคอ.3 และ มคอ.4 

  

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5และ มคอ.6 ภายใน30วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา* 
ผลการด าเนินงาน 
          มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 จ านวน 30 วิชา และ 
มคอ.6 จ านวน 1 วิชา หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน รวมทั้งหมด 
จ านวน 31 รายวิชา 
หลักฐาน 
          มคอ.5 และ มคอ.6 
 

  



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วันหลังสิ้นสุด ปีการศึกษา* 
ผลการด าเนินงาน 
          หลังสิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 2 มีนาคม 2563 หลักสูตรฯ ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แล้วเสร็จวันที่ 24 เมษายน 
2563 
หลักฐาน 
          รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจ าปีการศึกษา 
2561 

  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน มคอ. 3 และ มคอ.4  อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน 
          มีการวางแผนรายวิชาที่ จะท าการทวนสอบผลสั มฤท ธ์ิใน
คณะกรรมการริหารหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2562 ก าหนดรายวิชาที่ใช้
ในการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 11 รายวิชา จากรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2562 จ านวน คิดเป็นร้อยละ 25.80 
หลักฐาน 
          - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ ระดับปริญญาตรี 
          - ผลการทวนสอบ ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ. 
7 ปีที่ผ่านมา 

  

8 อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 
ผลการด าเนินงาน 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ 
หลักฐาน 
          - ไม่มี 

ไม่มี 
อาจารย์ ใหม ่

 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
ผลการด าเนินงาน 
          หลักสูตรฯ ได้จัดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ หลักสูตรทุกคนเข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
หลักฐาน 

  



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ ์
ไม่เป็นไป 
ตามเกณฑ ์

          สรุปรายงานโครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการและ
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
ผลการด าเนินงาน 
         หลักสูตรฯ ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
หลักฐาน 
         ไม่มี 

ไม่เข้ารับการ
ประเมิน

เนื่องจากไม่มี
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการด าเนินงาน 

- 
หลักฐาน 
          สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 

  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3. 50 
จากคะแนนเต็ม 5.0 
ผลการด าเนินงาน 
          ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ย  4.81  
จากคะแนนเต็ม 5.0 
หลักฐาน 
          สรุปรายงานการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและอัต
ลักษณ์ (ระดับอุดมศึกษา) ประจ าปีการศึกษา 2561 

  

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10  
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5 5  
 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5 100  
 จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านรวม 10  
 ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 100  
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คุณภาพของการสอน 

 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน  
ตารางท่ี รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  
  

 
ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

1 30002301  ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร 

1/2562  
 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย

ส านักศึกษาทั่วไป 
2 30003302  ภาษาเวียดนาม

เพื่อการสื่อสาร 
1/2562  

 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย
ส านักศึกษาทั่วไป 

3 30003402  ภาษาเวียดนาม
เพื่อการท่องเที่ยว 

1/2562  
 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย

ส านักศึกษาทั่วไป 
4 30004301  มนุษย์กบัสงัคม

ในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 
1/2562  

 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย
ส านักศึกษาทั่วไป 

5 30005301  การคิดเชิง
สร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา 

1/2562  
 - ไม่มี 

6 30114205  พ้ืนฐานทาง
สังคม  เศรษฐกจิ  และ
การเมือง 

1/2562  
 - เพิ่มเนื้อหารายวิชา 

7 30114316  ทกัษะการ
สื่อสารและการน าเสนอ 

1/2562  
 - เพิ่มเนื้อหารายวิชา 

8 30114302  สิง่แวดลอ้ม
ศึกษา 

1/2562  
 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย

ส านักศึกษาทั่วไป 
9 30002302  ภาษาอังกฤษ

เชิงวิชาการ 
2/2562  

 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย
ส านักศึกษาทั่วไป 

10 30002302  ภาษาอังกฤษ
เพื่อการท างาน 

2/2562  
 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย

ส านักศึกษาทั่วไป 
11 30003301  ภาษาจีน

เบื้องต้น 
2/2562  

 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย
ส านักศึกษาทั่วไป 

12 
30004405  ความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก 

2/2562  
 - มีการเชิญวิทยากรที่

เช่ียวชาญด้านรัฐศาสตรม์า
บรรยาย 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

13 30004406  ความรูเ้บือ้งต้น
เกี่ยวกับกฎหมายใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

2/2562  

 - เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มมากขึ้น  เช่นกิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหา 

 
14 30114202  จิตวิทยาเพื่อ

การพัฒนาสังคม   
2/2562 

 
 

  
- เพิ่มกิจกรรมการเรียนรู้ใน
กลุ่มมากขึ้น  เช่นกิจกรรมการ
แข่งขันตอบปัญหา 

15 30114304  กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม 

2/2562  
 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย

ส านักศึกษาทั่วไป 
16 30114303  แนวคิดและ

ทฤษฎีการพัฒนา 
2/2562  

 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย
ส านักศึกษาทั่วไป 

17 30005102   คณิตศาสตร์
และตรรกวิทยา 

1/2562  
 - มีการด าเนินการปรบัปรุงโดย

ส านักศึกษาทั่วไป 
18 

30006102   สขุภาพ  กฬีา  
และสุนทรียภาพ 

1/2562  
 - เพิ่มสื่อการสอนให้มีความ

หลากหลาย 
 

19 30114203  กฎหมาย
เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม 

1/2562  
 - เพิ่มสื่อการสอนให้มีความ

หลากหลาย 
20 

30114203  การศึกษาชุมชน 1/2562  
 - วิธีการจัดการเรียนการสอนที่

หลากหลายและผู้เรียนมสี่วน
ร่วม 

21 30114402  นิเวศวิทยา 1/2562   - ไม่มี 
22 30114204  วิสาหกจิเพ่ือ

สังคม 
2/2562  

 - ไม่มี 

23 30114306  การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

2/2562  
 - ไม่มี 

24 30114307  สถิติเพื่อการ
วิจัย 

2/2562  
 -ไม่มี 

25 30114308  การจัดการ
องค์กรในภาวะการ
เปลี่ยนแปลง 

2/2562  
 - ไม่มี 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

26 30114309  การคิดเชิง
ระบบ 

2/2562  
 - ไม่มี 

27 30114404  การบริหารและ
จัดการโครงการพฒันา 

2/2562  
 - จัดหาหนังสือเพิ่มเตมิ 

28 30005102   คณิตศาสตร์
และตรรกวิทยา 

1/2562  
 - ไม่มี 

29 30001103   ภาษาไทยเชิง
วิชาการ 
 

1/2562  
 - ไม่มี 

30 30005102   คณิตศาสตร์
และตรรกวิทยา 

1/2562  
 - จัดหาหนังสือเพิ่มเตมิ 

31 30006102   สขุภาพ  กฬีา  
และสุนทรียภาพ 

1/2562  
 - จัดหาหนังสือเพิ่มเตมิ 

32 30114203  กฎหมาย
เกี่ยวกับงานพัฒนาสังคม 

1/2562  
 - จัดหาหนังสือเพิ่มเตมิ 

33 
30114203  การศึกษาชุมชน 1/2562  

 - จัดหาหนังสือเพิ่ม และจัดหา
แผนที่/สือ่ ที่ใช้ในการเรียน
การสอนให้เพียงพอ 

34 30114402  นิเวศวิทยา 1/2562   - ไม่มี 
35 30114204  วิสาหกจิเพ่ือ

สังคม 
2/2562  

 - ไม่มี 

36 30114306  การพัฒนา
ศักยภาพมนุษย ์

2/2562  
 - ไม่มี 

37 
30114307  สถิติเพื่อการ
วิจัย 

2/2562  

 - จัดกลุ่มให้นกัศึกษามีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น 
การวิเคราะห์และอภิปราย
สถานการณ์ปญัหาทางสังคม 

38 30114308  การจัดการ
องค์กรในภาวะการ
เปลี่ยนแปลง 

2/2562  
 - ไม่มี 

39 30114309  การคิดเชิง
ระบบ 

2/2562  
 - ไม่มี 
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ล าดับ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่ม ี

40 30114404  การบรหิารและ
จัดการโครงการพฒันา 

2/2562  
 - ไม่มี 

41 30114313  คุณธรรมจริยธรรม
เพื่อการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1/2562  
 - ไม่มี 

42 30114314  สมัมนาการพฒันา
สังคมและสิง่แวดล้อม 

1/2562  
 - ไม่มี 

43 30114412  สวัสดิการสงัคม 1/2562   - ไม่มี 
44 30113328  ภาวะผูน้ าเพือ่การ

พัฒนาสงัคม 
1/2562  

 - ไม่มี 

 
 

45 30114501  สหกิจศึกษาการ
พัฒนาสงัคมและสิง่แวดล้อม 

2/2562  

 - มีการเพิ่มกระบวนการกอ่น
ออกฝกึสหกจิศึกษา โดยการ
มอบหมายใหเ้ข้าสังเกตองค์กร 
เป็นเวลา 2 สัปดาห์และเน้น
การฝกึปฏิบัตสิหกิจศึกษาใน
พื้นที่ชุมชนมากข้ึน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
 ปีการศึกษา 2562 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มี
ทั้งหมด 31 วิชา ได้รับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้รายวิชา โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม
ตลอดปีการศึกษา เท่ากับ 4.28 
 
 

ตารางท่ี 4.8 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   

มาตรฐานการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 

-  พบปัญหาการไม่ ตร งต่อ เวลาของ
นักศึกษา ทั้งการเข้าเรียน และการส่งงาน 
 

- อาจารย์ควรหามีมาตรการในการเข้า
เรียนให้ตรงเวลา เช่น การตักเตือน 
การสร้างเงื่อนไขการให้คะแนนการมี
ส่วนร่วมในช้ันเรียน 
- อาจารย์ควรหามาตรการกับนักศึกษา
ที่ไม่ส่งงานตรงตามเวลา เช่น ช้ีแจง
ห ลั ก ก า ร ส่ ง า น ให้ ล ะ เ อี ย ด แ ล ะ
บทลงโทษหากส่งงานช้ากว่าก าหนด 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

2.2 ด้านความรู้ 
 

- นักศึกษามีความรู้และสามารถสอบผ่าน
ตามเกณฑ์  
-  ทั กษะการ เ รี ยนรู้ ด้ วยตนเองขอ ง
นักศึกษายังมีข้อจ ากัด ท าให้ไม่สามารถ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและบางครั้งมีการ
เตรียมพร้อมความรู้ก่อนเข้าเรียนน้อยทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 

-  อ าจ า ร ย์ ผู้ ส อ นควร ก ร ะตุ้ น ใ ห้
นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
เพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง  

2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
 

- นักศึกษาบางส่วนวิเคราะห์กรณีศึกษายัง
ไม่ครอบคลุมประเด็นที่มอบหมาย 
 

- ปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนให้มีการ
วิเคราะห์และการประเมินผลเพื่อให้
สามารถประเมินทักษะทางปัญญาได้
ชัดเจน โดยให้นักศึกษาน าเสนอฝึกการ
คิดวิเคราะห์หน้าช้ันเรียน และมีการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงหรือเชิญ
ผู้เช่ียวชาญมาเป็นวิทยากรเฉพาะใน
เรื่องนั้น 

2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
 

- นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบใน
งานของตนเองและกลุ่ม อย่างต่อเนื่อง ท า
ให้งานส าเร็จตามแผนที่ก าหนด และ
สามารถสร้าง สัมพันธภาพกับบุคคลอื่นที่
เกี่ยวข้องได้ แต่พบว่ามีนักศึกษาบางส่วน
ที่มีส่วนร่วมในการท างานกลุ่มน้อย และ
ยังขาดการปฏิบัติสัมพันธ์กับบุคคลในขณะ
ลงปฏิบัติงานในภาคสนามและการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานในพื้นที่จริง  

- อาจารย์ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่มใน
ร า ย วิ ช า ใ ห้ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ก า ร ติ ต่ อ
ประสานงานกับบุคล/หน่วยงาน และ
องค์กรภายนอก เ ช่น ในรายวิชา 
สัมมนาทางการพัฒนาสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น และให้ผู้สอน
มอบหมายการปฏิบัติ งานในพื้นที่
ภาคสนามแล้วจัดให้มีการประเมินการ
ท างานกลุ่มระหว่างสมาชิกกลุ่มด้วยกนั
โดยมีเครื่องมือ คือ แบบประเมินการ
ท างานเป็นรายบุคคลของสมาชิกในแต่
ละกลุ่ ม  เ ช่น รายวิชาบริหารและ
จัดการโครงการ เป็นต้น 
 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- นัก ศึกษามีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
แต่ขาดการคิดเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบ 
และไม่ได้น าไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ใน
ทางการเรียนการสอน 
 

- อาจารย์แนะน าการเลือกใช้ข้อมูลที่
เหมาะสมและฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์
ตัวเลขเชิงสถิติ 
- อาจารย์ควรกระตุ้นให้นักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกี่ยวข้องกับ
สาระการเรียนรู้ 
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มาตรฐานการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

2.6 ทักษะด้านการปฏิบัติงาน - นักศึกษาได้รับการสนับสนุนให้ลงพื้นที่ 
ปฏิบัติงานภาคสนามในชุมชน แต่ยังขาด
การ วางแผนงานที่ เป็นระบบ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ยังขาดเครื่อง มือ
ประเมิน 

- อาจารย์ควรร่วมวางแผนกับนักศึกษา 
โดยใช้ปฏิทินชุมชนเป็นตัวก าหนดรูป 
แบบกิจกรรม 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควร 
ประชุมร่วมกันเพื่อท าการออกแบบ 
เครื่องมือการประเมินผลด้านทักษะ 
การปฏิบัติงาน 
 

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร  ม ี  ไม่มี 
 จ านวนอาจารย์ใหม่ - คน   จ านวนอาจารย์ทีเ่ข้าร่วมปฐมนิเทศ   - คน 
 
 

 
ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ท่ี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากร   

สายสนับสนุน 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยส์าขาวิชาพัฒนา
สังคมและสิง่แวดล้อม 

5 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างวิทยากรกบั
ผู้เ ข้าร่วมฟัง การเรียนรู้ทักษะ
การเขียนบทความวิชาการและ
วิจัย (ภาษาอังกฤษ) 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยบ์ุคลากรคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร ์

5 - เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์
ที่ ได้มาปรับปรุง วิ ธีการ เ ขียน
ข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของแหล่งทุน 

โครงการอบรมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 3 - ทราบวิธีการเขียนผลงานเพื่อขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลกัสตูร 
 

ตารางท่ี 5.1  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแกไ้ข

ปัญหาในอนาคต 
- เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลด
จ า น ว น ล ง  จึ ง ส่ ง ผ ล ต่ อ
งบประมาณเงินรายได้ของ
หลักสูตรน้อยลง 
 

- ส่งผลให้การส่งเสริมและสนับสนุน
อาจารย์ให้พัฒนาตนเองลดน้อยลง
ตามไปด้วย 
 

-  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกกับ
โรงเรียนเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจ านวน
นักศึกษา 
-  จัดสรรงบประมาณส าหรับการ
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอาจารย์
ให้เหมาะสมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
- เสนอปัญหาและความต้องการใน
การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสู่คณะผู้บริหาร
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ในการพัฒนาตนเอง 

-ขาดบุคลากรด้านงานเอกสาร - การบริหารจัดการงานธุรการของ
สาขาวิชาล่าช้า 

- จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมา
แบ่งเบาภาระงาน 

 
 
 
 
ตารางท่ี  5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบท่ี 6)   

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1-1 ระบบการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มี          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
- สิ่งสนับสนุนมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้การเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
- สิ่งสนับสนุนอยู่ในสภาพดีและทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานส าหรับการเรียนการสอน 
 
1. ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีระบบกลไกการด าเนินงานของกลุ่ม
วิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 
                    1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
                    2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้
เพียงพอและเหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
                    3. รายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
                    4. จัดท าแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 
                    5. ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และ
ทรัพยากรการเรียนรู้ 
                    6. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 
                    7. ประเมินกระบวนการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน (ประเมินกระบวนการ/
คุณภาพบริการ) 
                   8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน 
                   9. มีรายงานผลการพัฒนาปรบัปรุงการให้บรกิารและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน 
 
2. ผลการด าเนินงาน 
          หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนกอาคารสถานที่ จัดหา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องจัดสัมมนาทางการจัดการ  โดยให้ความร่วมมือกับส านักวิทย
บริการรับผิดชอบในการจัดหาเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้มีการ
วางแผนจัดหาทรัพยากร จัดอัตราก าลังส าหรับการให้บริการที่วิเคราะห์จากความต้องการของผู้รับบริการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท าหน้าที่จัดหาทรัพยากรเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน   
          ในปีการศึกษา 1/2562 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเสนอโครงการชุด ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบการสอนและการสืบค้นส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา จ านวน 1 ชุด  โดยมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.60 และ
นักศึกษาอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.56 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษามีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน 
คือ ต้องการพัฒนาให้มีห้องกิจกรรมของสาขาวิชาฯ ให้เป็นศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
(รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 9 มกราคม 2563) 
 
3. การทบทวนกระบวนการ 
          หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการด าเนินงานในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้ฐานการวิเคราะห์ความต้องการจากปีการศึกษา 1/2562 
ร่วมกับข้อเสนอจากที่ประชุม พบว่า ผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในส่วนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความต้องการพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ นอกจากนี้ยังพบว่า หนังสือที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมี
จ านวนไม่เพียงพอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการสั่งซื้อเองทางไปรษณีย์ และยืมหนังสือจากหอสมุด
จากแหล่งอื่น    
 
4. การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ                 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
          ในปีการศึกษา 2/2562 หลักสูตรได้จัดให้มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมในเนื้อหาสาระในรายวิชา 
คือ การจัดต้ังศูนย์ศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง ณ ช้ัน M อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
เปิดให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562  
          นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้จัดพื้นที่นอกห้องเรียนซึ่งถือเป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม เพื่อเป็นพื้นที่ให้นักศึกษา
ได้ลงพื้นที่ฝึกทักษะด้านการปฏิบัติงานทางสังคม ดังนี้ 
                    1. พื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้แก่ 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม (สถานสงเคราะห์) และศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง  
                    2. สาขามีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมอันเกิดจากการท างานโครงการพัฒนาที่อาจารย์
ประจ าสาขาได้ทุนด าเนินโครงการจากภายนอกและร่วมเป็นเครือข่ายการพัฒนาสังคมกับภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
                      โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถกลไกระดับจังหวัดและเครือข่ายคนไร้บ้านเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนไร้งานจังหวัดขอนแก่น ซึ่งอาจารย์ผู้สอนรายวิชาบริหารและจัดการโครงการเป็นผู้ได้รับทุนจัดท าโครงการ
ดังกล่าว จึงได้น านักศึกษาฯศึกษาดูงาน ณ กลุ่มเพื่อคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น 
                    3. การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมในจังหวัดนครพนม เ ช่น เครือข่ายสมัชชาสุขภาพ
จังหวัดนครพนม ซึ่งมาภาคีหลากหลาย อาทิส านักงานสาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
พัฒนาชุมชนจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน เป็นต้น  เครือข่ายทางสังคมเหล่านี้ ใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น ส่ง
นักศึกษาเข้าไปช่วยงาน ใช้เป็นพื้นที่ฝึกงาน เชิญมาเป็นวิทยากร การสนับสนุนข้อมูลในการท างานกลุ่มรายประเด็น
ของนักศึกษา รวมทั้งมาให้ความรู้เป็นวิทยากรในบางรายวิชา ที่นักศึกษาจัดข้ึนเอง เช่น รายงานวิชาสัมมนา ที่
นักศึกษาเป็นผู้จัด หรือรายวิชาปัญหาพิเศษ เป็นต้น 
 
6.1-2  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
          ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรฯ มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาตามองค์ประกอบ ภารกิจของหลักสูตรได้ด าเนินการในการสนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่
นักศึกษาอย่างดีที่สุด จึงมีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย 
                    1. ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40 x 11.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 60 ที่นั่ง 
                    2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80 x 16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 70 ที่นั่ง 
                    3. ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2 ขนาดห้อง 14.30 x 19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 198 ที่นั่ง 
                    4. ห้องเรียน ช้ัน 3, 4, 5 ขนาดห้อง 7.50 x 8.50 เมตรจ านวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้ 50 ที่นั่ง 
                    5. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50 x 8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 40 ที่นั่ง 
                    6. ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70 x 13.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 30 ที่นั่ง 
                    7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50 x 28.50 เมตร สามารถนั่งได้ 500 ที่นั่ง 
                   8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40 x 16.70 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 
40 ที่นั่ง 
                   9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง 
                   10. ห้องศูนย์ชาติพันธ์ุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ขนาดห้อง 7.50 x 8.50 เมตรจ านวน 1 ห้องสามารถนั่งเรียนรู้ได้ 10 ที่นั่ง 
                   11. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
                   12. การจัดหาโต๊ะเก้าอี้ และซุ้มส าหรับการนั่งท างานของนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
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                   13. การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
                   14. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเช่น ส านักวิทยบริการ วารสารวิชาการเพื่อรองการ
สืบค้นข้อมูลของอาจารย์ และนักศึกษา 
                   15. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ และส านักวิทยบริการจัดพื้นที่ส าหรับให้บริการนักศึกษาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น ห้องประชุมเล็ก ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จุด
พักผ่อน บริการน้ าดื่ม เป็นต้น 
                   16. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมพื้นที่ของวิทยาลัย
ทั้งหมดท าให้อาจารย์ และนักศึกษาสามารถเข้าถึงเครือข่ายเพื่อสืบค้นข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 
          จากผลส ารวจดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการวางแผน
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไว้ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาที่สามารถท าได้ทุกที่ทุกเวลาภายใน
มหาวิทยาลัยไว้อย่างเพียงพอ 
          หลักสูตรฯ ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนการเรียนรู้ ประกอบด้วย แผนกอาคารสถานที่ จัดหา
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องจัดสัมมนาทางการจัดการ โดยให้ความร่วมมือกับส านักวิทย
บริการรับผิดชอบในการจัดหาเอกสารเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้มีการ
วางแผนจัดหาทรัพยากร จัดอัตราก าลังส าหรับการให้บริการที่วิเคราะห์จากความต้องการของผู้รับบริการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท าหน้าที่จัดหาทรัพยากรเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน  ในปีการศึกษา 1/2562 มีการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.60 และนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.68 และ.ในปีการศึกษา 
2/2562 การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.68 และนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 
4.70 ทั้งนี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษามีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน คือ ต้องการพัฒนาให้มีห้อง
กิจกรรมของสาขาวิชาฯ ให้เป็นศูนย์สนับสนุนการเรียนรู้แก่นักศึกษาที่เอื้อต่อการ เรียนรู้ (รายงานประชุมครั้งที่
4/2563 ลงวันที่ 4 เมษายน 2563) 
 
6.1-3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
          หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการด าเนินงานในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครั้งที่ 2/2563 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้ฐานการวิเคราะห์ความต้องการจากปีการศึกษา 1/2562 
ร่วมกับข้อเสนอจากที่ประชุม พบว่า ผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในส่วนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความต้องการพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ นอกจากนี้ยังพบว่าหนังสือที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมมีจ านวน
ไม่เพียงพอ อาจารย์ผู้รับผิดชอบจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการสั่งซื้อเองทางไปรษณีย์ และยืมหนังสือจากหอสมุดจาก
แหล่งอื่น    
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ                 
          หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2562 โดยทางหลักสูตรได้จัดให้มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ในเนื้อหาสาระในรายวิชา คือ การจัดต้ังศูนย์ศึกษาเรียนรู้งานพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง ณ ช้ัน M อาคารคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
          นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดหาแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ภาคฏิบัติการ โดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ 
เป็นห้องปฏิบัติการทางสังคม (Social Lab) เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เป็นที่ฝึกทักษะการปฏิบัติงานทางสังคม ได้แก่ 
ชุมชนในต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของหลักสูตรฯ และเป็นพื้นที่ที่มี
กลุ่มเป้าหมายทางสังคมที่หลากหลาย เช่น เด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ และองค์กรภาคประชาชน  ชุมชนบ้าน
กลาง ต าบลบ้านกลาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ชุมชนรวมถึงด้านศิลปวัฒนธรรมมาต้ังแต่
ปี 2557  รวมถึงชุมชนในต าบลรามราช อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมเกี่ยวกับเด็ก
และเยาวชน ดดยในปีการศึกษาถัดไป หลักสูตรฯ วางแผนร่วมมือทางวิชาการกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยา
วขนจังหวัดนครพนม ในการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติการทางสังคมต่อไป 
          ผลจากการปรับปรุง การก ากับ การประเมิน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปี
การศึกษา 2562 ดังนี้ 
 

ภาคการศึกษา ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
1/2562 4.60 
2/2562 4.68 

 
         ผลจากการปรับปรุง การก ากับ การประเมิน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ภาคการศึกษา ผลการส ารวจความพึงพอใจ 
1/2562 4.56 
2/2562 4.70  
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หมวดที่ 6  ข้อคดิเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณุภาพหลกัสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตารางท่ี 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ข้อคิดเห็นหรือสาระ 

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การน าไปด าเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรฯ ควรเพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การ พัฒนาสังคมกับหน่วยงานหรือองค์กร
ภาย นอกให้มากขึ้น เพราะจะเป็นการฝึกให้ 
นักศึกษาได้มีทักษะการท างานกับหน่วย 
งานที่เกี่ยวข้อง 

เห็นด้วย วางแผนน าข้อคิดเห็นไปใช้ในการ 
ออกแบบการเรียนการสอนในราย 
วิชาที่ เกี่ยวข้อง เ ช่น การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิชาจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาสังคม 
เป็นต้น 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

 
การประเมินจากผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
ตารางท่ี 6.2  การประเมินจากผู้ท่ีส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนกัศึกษา 

ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทกัษะด้านต่าง ๆ เช่น การ
ท างานเป็นทีม การเสรมิสร้างภาวะผู้น า และความรู้
ด้านจิตวิทยา 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- ไม่มี – 

 
ตารางท่ี 6.3 การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยใหผู้้บงัคับบญัชา/หัวหน้าหน่วยงาน  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ควรพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า 
- ควรพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในด้าน
การใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
-ทักษะการสื่อสาร 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 
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หมวดที่ 7  แผนการด าเนนิการเพื่อพฒันาหลกัสตูร 
 

ตารางท่ี 7.1 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
ท่ี แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

กุมภาพันธ์ 2563 อาจารย์คณิน เช้ือดวงผุย ด าเนินการเรียบร้อย 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์สาขาวิชาการพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

เดือนมีนาคม 2563 อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกต ุ ด าเนินการเรียบร้อย 

 
ตารางท่ี 7.2 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2562 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดปีการศึกษา 2562 อาจารย์คณิน เช้ือดวงผุย 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เดือนมีนาคม –  
เดือนมิถุนายน 2563 

อาจารย์พัชรวดี เพ็งสระเกต ุ

3 โครงการสหกิจศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ตลอดปีการศึกษา 2562 ดร.ปิติณัช  ไศลบาท 

4 โครงการบริการ วิชาการเพื่ อพัฒนาสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม 

เดือนตุลาคม –  
เดือนธันวาคม 2562 

อาจารยจ์ุฑาลักษณ์  แสนโท 
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ส่วนท่ี 3 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ผลการ 

ด าเนินงาน 
 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

คะแนน     
ประเมิน 
ตนเอง 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. หลักสูตรไดม้าตรฐาน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.51  4.81 ดมีาก 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00  5.00 ดมีาก 
3.1 การรับนักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  3.00 ปานกลาง 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00  3.33 ด ี
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00  4.00 ด ี
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  3.00 ปานกลาง 
5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00  5.00 ดมีาก 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  4.00 ด ี

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.63 ดี 
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ตารางท่ี  3.2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประ
กอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1  หลักสูตรไดม้าตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 –

 6
 2 - - 4.91 4.91 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 3.44 - - 3.44 ระดับคุณภาพดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 3.19 3.75 4.91 3.63 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับด ี
ระดับ 
ดีมาก 

  

 
 
 


