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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

 
 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินงานจริง 

 1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจ าหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
 2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3.  มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
 
 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อาจารย์ส าราญ วิเศษ  

๑. จีราพร รัตนโกสุม ส าราญ วิเศษ  เขมิกา ทองเรือง (2564) บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้ใหญ่บ้าน
ในทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลหนองญาติ อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารการ
บริหารนิติบุคคลและนวัตกรรม. 7(9) หน้า 325-328. 

๒. ส าราญ วิเศษ กชกร เดชะค าภู เขมิกา ทองเรือง. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2). หน้า 23-33 

๓. เขมิกา ทองเรือง ส าราญ วิเศษ และกชกร เดชะค าภู .(2562) ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามความ
คาดหวังของประชาชนเทศบาล ต าบลนาค า อ าเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 
5(2)หน้า 10-21.   

๔. ส าราญ วิเศษ (2562). ภาวะผูน าของนายกองคการบริหารสวนต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัด
นครพนม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ครั้งที่ 1 ประจ าป 2562 “นวัตกรรม
ด้านวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือความยั่งยืน 

๕. ส าราญ วิเศษ. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลต าบลหนองญาติ อ.เมือง จั งหวัด
นครพนม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 15(2) หน้า 441-450. 

๖. ส าราญ วิเศษ. (2561). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 6(2) หน้า 91-104  

๗. ส าราญ วิเศษ. (2561). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม. วารสารบัณฑิตปริทรรศน์ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 6(2) หน้า 
105-113  

๘. ส าราญ วิเศษ.(2560). กระบวนการบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชน. วารสารความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  16 (หน้า 38 – 52). 
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ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู  
๑. กชกร เดชะค าภู, คงฤทธิ์ กุลวงษ์และ อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา (2564) .บทบาทขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ แก่ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. 11(3). 

๒. เขมิกา ทองเรือง ส าราญ วิเศษ และกชกร เดชะค าภู .(2562) ภาวะผู้น าของก านัน ผู้ใหญ่บ้านตามความ
คาดหวังของประชาชนเทศบาล ต าบลนาค า อ าเภอศรสีงคราม จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 
5(2) หนา้ 10-21.  

๓. ส าราญ วิเศษ กชกร เดชะค าภู เขมิกา ทองเรือง. (2562). การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม. วารสารเสลภูมิวิชาการ 5(2). หน้า 23-33 

๔. จารุกัญญา อุดานนท์ และ กชกร เดชะค าภู. (2562). การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นจังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ครั้งที่ 1 ประ
จ าป 2562 “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือความยั่งยืน 

๕. กชกร เดชะค าภู และ คงฤทธิ์ กุลวงษ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มองผ่านมิติ
การค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ. วารสารการบริหารท้องถิ่น. 11(3) 
หน้า 92-106. 

๖. กชกร เดชะค าภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560) กลไกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการพ้ืนที่
สาธารณะ“หาดแห่” เกาะกลางแม่น้ าโขง. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่. 9(5). หน้า 347 – 360. 

๗. จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะค าภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ : กรณีศึกษาต าบลยอด
ชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง,  6 (2) หน้า 86 – 107 . 

๘. ทิพาภรณ์ หอมดี และกชกร เดชค าภู.(2559). การประเมินมูลค่าน้ าชลประทานโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ าก่ าอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดนครพนม.วารสารวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11(2),หน้า 39-46. 

๙. จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะค าภู และทิพาภรณ์ หอมดี.(2560). การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ : กรณีศึกษาต าบลยอด
ชาดอ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง, 6(2). 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์  
๑. จารุกัญญา อุดานนท์, มุทุดา แก่นสุวรรณ และจีราพร รัตนโกสุม.  (2564).  ความเป็นพลเมืองในระบบ

ประชาธิปไตยของบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนมในศตวรรษที่ 21.  วารสารการบริหารการปกครองและ 
นวัตกรรมท้องถิ่น, 5(1), 173-188. 

๒.  จารุกัญญา อุดานนท์,มุทุดา แก่นสุวรรณ และ อนิรุจ อินทร์เกศา. (2564). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมในการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชนริมฝั่งโขง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสาร
การเมืองการปกครอง.12(3). 
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๓. จารุกัญญา อุดานนท์. (2564). การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างพ้ืนที่ต้นแบบการ
พัฒนาเมืองภาคพลเมือง จังหวัดนครพนม.ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “พลวัตรัฐ
ประศาสนศาสตร์ : ปัญหา โอกาสและความท้าทาย”.นครพนม : คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม. 

๔. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข, สุกัญญา เอมอ่ิมธรรม, เดโช แสนภักดี และจารุกัญญา อุดานนท์. (2563). ความมั่ง
คงของมนุษย์ ผู้สูงอายุ เกษียณ เกษมวาร. ขอนแก่น: เพ็ญพรินติ้ง. 

๕. จารุกัญญา อุดานนท์ และ กชกร เดชะค าภู. (2562). การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสขององคกร
ปกครองส่วนทองถิ่นจังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ  ครั้งที่ 1 
ประจ าปี 2562 “นวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร เพ่ือความยั่งยืน. 

๖. จารุกัญญา อุดานนท์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม.  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 6(2) หน้า 79-95.  

๗. จารุกัญญา อุดานนท์, กชกร เดชะค าภู และทิพาภรณ์ หอมดี. (2560).การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการโดยชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ : กรณีศึกษาต าบลยอด
ชาด อ าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม. วารสารวารสารการบริหารปกครอง,  6 (2) หน้า 86 – 107 . 

๘. จุฑาลักษณ์ แสนโท,จารุกัญญา อุดานนท์ และกาญ ด าริสุ.(2560). แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา: โรงเรียนผู้สูงอายุต าบลนาราชควาย อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม .การประชุม
วิชาการระดับชาติ “การศึกษาไทยยุค 4.0” ครั้งที่ 1 หน้า 86.กรุงเทพมหานคร: สถาบันรัชต์ภาคย์. 

๙. Jarukanya Udanont.(2015 ) .  Potential Analysis of NakhonPhanom for Special Economic 
Zone Establishment. Globalization & New Public Services 2015. 6th – 8th August 2015 , 
KhonKaen, Thailand. P 22. 

อาจารย ์ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช  
๑. อาทิตย์ ผดุงเดช. (2564). วรรณกรรมปริทัศน์เกี่ยวกับบุคลิกภาพในหนังสือด้านพฤติกรรมองค์การ. 

ใน งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13  (หน้า 519-546). กรุงเทพ: 
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย. 

๒. อัจฉรา วรรธนานันต์ และอาทิตย์ ผดุงเดช. (2561) การใช้แรงจูงใจในภาครัฐ: การส ารวจบทความ
ทางรัฐประศาสนศาสตร์. การประชุมทางวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการ ประจ าปี 2561 
“การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”. (หน้า 92-103). เลย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 

๓. อัจฉรา วรรธนานันต์ และอาทิตย์  ผดุงเดช. (2559). หลักการทางจิตวิทยาในรัฐประศาสนศาสตร์: 
การทบทวนวารสารทางรัฐประศาสนศาสตร์.การประชุมวิชาการ Thailand National Conference 
on Psychology: Empowerment People in the World of Change 2559 .  ก รุ ง เ ท พฯ : 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หน้า 81-97). 
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อาจารย์ ดร. คงฤทธิ์ กุลวงศ์  
๑. กชกร เดชะค าภู, คงฤทธิ์ กุลวงษ์และ อาจารย์กาญจน ศาลปรีชา (2564) .บทบาทขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ แก่ผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านผึ้ง อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารการเมืองการปกครอง .11(3). 

๒. คงฤทธิ์ กุลวงษ์ และคณะ . (2562) การปกครองท้องถิ่นไทย. วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต.    
4(พิเศษ) หน้า 11-20) 

๓. คงฤทธิ์ กุลวงษ์ (2561). การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
หนองบ่อ อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. 14(3).119-126. 

๔. กชกร เดชะค าภู และ คงฤทธิ์ กุลวงษ์. (2561). ปัจจัยที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตประชาชนสองฝั่งโขง มอง
ผ่านมิติการค้าชายแดน ความกลมกลืนทางวัฒนธรรม และนโยบายภาครัฐ. วารสารการบริหาร
ท้องถิ่น. 11(3) หน้า 92-106. 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา 
 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
 

- ควรมีแนวทางในการส่งเสริมให้อาจารย์
ตี พิม พ์ เผยแพร่ ผลงานทางวิ ช าการ ใน
ฐานข้อมูลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 

- สาขาวิชาประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อก าหนดแนว
ทางการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการ
พัฒนาด้านวิชาการ วิจัย  
- หลักสูตรส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พัฒนาตนเอง โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมการพัฒนาผลงาน
วิชาการ รวมทั้งการเข้าประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถผลิต
และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในปี 2564 จ านวน 6 เรื่อง  

- ในการรายงานข้อมูลหลักสูตรอาจพิจารณา
เ ขี ย น ร า ย ง า น เ รื่ อ ง ค ว า ม ทั น ส มั ย 
ความก้าวหน้าในศาสตร์ทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยยกตัวอย่าง เช่น การออกแบบ
หลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรที่
ปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรมโดยเปรียบเทียบ
ให้ชัดเจน เป็นต้น 
 
 
 
 

- สาขาวิชาได้ด าเนินการระบุสาระรายวิชาที่จะท าการปรับปรุง
ให้เห็นความชัดเจนและมีรายละเอียดในการปรียบเทียบแต่ละ
รายวิชา โดยมีการด าเนินการในรายวิชาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ไทย การบริหารและการปกครองท้องถิ่นไทย  
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ส่วนที่ 1 
 

บทสรุปการบริหารหลักสตูร 
 

หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2561 
เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2561 โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ปัจจุบันมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน และมีนักศึกษาจ านวน 241 คน  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 

 
 ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ จากการประเมินตนเอง พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน หลักสูตรได้/
ไม่ได้มาตรฐาน และมีผลการประเมินตนเององค์ประกอบที่ ๒ – ๖ จ านวน ๑๓ ตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย ..3.76.. 
คุณภาพอยู่ในระดับ..คุณภาพดี.. โดยมีจ านวน ..1.. องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 
..3.. องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ ๔, ๕ และ ๖) และมีจ านวน ..1.. องค์ประกอบ อยู่ในระดับปาน
กลาง (องค์ประกอบที่ ๓)  
 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ ๑ ผ่าน  
องค์ประกอบที่ ๒ 4.95 ระดับคุณภาพดีมาก ๒ ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ ๓ 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง ๓ ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ ๔ 4.00 ระดับคุณภาพดี ๓ ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ ๕ 3.50 ระดับคุณภาพดี ๔ ตัวบ่งชี ้
องค์ประกอบที่ ๖ 4.00 ระดับคุณภาพดี ๑ ตัวบ่งชี ้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.91 ระดับคุณภาพดี ๑๓ ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนท่ี 2 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25520261104653   
 
ตารางท่ี 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มคอ.2 ปีการศึกษา 25๖4 

ผลงานทางวิชาการ 
ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง5 ปี 

(255๙ – 25๖4) 
(นับปีปฏิทิน) (กรอกเป็นจ านวนเรื่อง) 

1. นายส าราญ   วิเศษ 1. นายส าราญ   วิเศษ 8 เรื่อง 
2. นางกชกร เดชะค าภู 2. นางกชกร เดชะค าภู 9 เรื่อง 
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 9 เรื่อง 
4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช 4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช 3 เรื่อง 
5. นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์ 5. นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์ 4 เรื่อง 

 
ตารางท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี 

(255๙ - 25๖4) 
1. นายส าราญ   วิเศษ 8 เรื่อง 
2. นางกชกร เดชะค าภู 9 เรื่อง 
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ 9 เรื่อง 
4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช 3 เรื่อง 
5. นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์ 4 เรื่อง 
6. นางสาวอภิกนิษฐา  นาเลาห์ 3 เรื่อง 
7. นายวรวุฒ ิอินทนนท์ 4 เรื่อง 
8. นางสาวเขมิกา ทองเรือง 4 เรื่อง 
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ตารางท่ี 1.3  อาจารย์ผู้สอน 
 

1.3.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจ า (อาจารย์ภายในสังกัดมหาวิทยาลัย) 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 
1. นายส าราญ   วิเศษ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
2. นางกชกร เดชะค าภู รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
3. น.ส.จารุกัญญา อุดานนท์ ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
4. นายอาทิตย์ ผดุงเดช ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
5. นายคงฤทธิ์ กุลวงษ์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
6. นางสาวอภิกนิษฐา  นาเลาห์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
7. นายวรวุฒ ิอินทนนท์ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
8. นางสาวเขมิกา ทองเรือง รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
9. นายกาญจน  ศาลปรีชา ศศ.ม.(รัฐศาสตร์) 

 
 
ตารางท่ี 1.๔  การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ทุกคนอยู่ประจ า
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนปีการศึกษา 2564 และเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว 

2 คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 5 คน ได้แก่  
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ  
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู  
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.จารุกัญญา อุดานนท์  
ป.รด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
4. อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช  
ป.รด. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
5. อาจารย์ ดร. คงฤทธิ์ กุลวงษ์ 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์)  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร -อาจารย์ประจ าหลักสูตร 8 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก 8 คน  
-อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี  

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน -อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นอาจารย์ประจ านวน  9 คน 
อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 8 คน และ
อาจารย์ผู้สอนมีวุฒิระดับปริญญาโท จ านวน 1 คน 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด -หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ เป็นหลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 
2561 ได้มีการปรับปรุงปีการศึกษา 2561 ซึ่ง
เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรพร้อมใช้รอบต่อไปในปี 2565 

 
หมวดที ่2  อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4) 

 
ตารางที่ 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

๔.๑-๑  การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน) 
มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดโดย สกอ. ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ โดยเริ่มต้นจากขั้นตอนการเสนอความต้องการอาจารย์ผ่านกลไก
การบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยมีการด าเนินการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังผ่านที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอต่อที่ประชุม และเสนอต่อที่ประชุมและขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือด าเนินการเปิดรับสมัคร และแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ ท าการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุมพิจารณาจ านวนอาจารย์และสัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

กับจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรว่าผ่านตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ใน มคอ. 2 หรือไม่ 
1. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. สรรหาอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามคุณสมบัติที่ก าหนด 
3. เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
4. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 
5. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
7. แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8. ปฐมนิเทศและมอบหมายหน้าที่ 
9. ประเมินกระบวนการ การรับและ แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนประเมินกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการประชุมครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564 ได้สรุปว่าในการด าเนินงานตลอดปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรไม่มีอาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตรลาออก เพ่ือลาพัก เพ่ือศึกษาต่อ หรือเกษียณอายุ ท าให้หลักสูตรมี
อาจารย์สูตรอยู่ครบ และได้มีการทบทวนคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ   
เนื่องจากในปีการศึกษา 2565 คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ก าหนดแผนการรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต ซึ่งจะส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 ท่าน
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส าราญ วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์  และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะค าภู  ไม่สามารถเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตได้ จึง
ได้ปรับปรุงกระบวนการให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือใช้ในการบริหาร
หลักสูตรต่อไป  

 สามารถน าระบบกลไก ไปให้เห็นผลที่ชัดเจน 
จากผลการการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือประเมินผลการ

ด าเนินงาน พบว่า ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง 5 คน ท าให้จ านวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสัดส่วนของอาจารย์กับนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีประสิทธิภาพมากข้ึนที่ประชุมมีมติ
ก าหนดระบบกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

กรณีท่ี 1 : ประกาศรับใหม่จากบุคคลภายนอก (ให้ยังคงตามระบบและกลไกเดิม) 



 

 

12 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
กรณีที่ 2: พิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม

พิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งจะต้องตรงกับคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
เนื่องจากยังไม่มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่โดย กรณีท่ี 1: ประกาศรับใหม่จากบุคคลภายนอก หลักสูตรจึงท า

การทบทวนกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และมีมติเห็นว่ากระบวนการท างานเดิมมี
ประสิทธิภาพอยู่แล้ว จึงเห็นควรให้คงกระบวนการเดิมไว้โดยยังไม่ต้องปรับปรุงกระบวนการ โดยปรับปรุง
เฉพาะกระบวนการกรณีที่ 2 : พิจารณาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรภายใน  คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรประชุมพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่ง จะต้องตรงกับคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ.2 

 ผลการปรับปรุงอย่างชัดเจน 
ผลของการปรับปรุงกระบวนการยังไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากตลอดปี

การศึกษา 2564 ไม่มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบลาออก หรือเกษียณอายุ และยังไม่ได้มีการรับสมัครอาจารย์ใหม่
โดยวิธีที่ 1  

๔.๑-๒  การบริหารอาจารย์  

เป้าหมายเชิงปริมาณ: อาจารย์ทุกคนมีคุณสมบัติทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: มีระบบบริหารงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีอย่างมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม  
– อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีภาระงานเหมาะสมมีความสุขในการในปฏิบัติงาน แรงจูงใจ
เหมาะสม 
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจและมีความสุขในการท างาน 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตมีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ โดยเริ่มจากการแต่งคณะกรรม

บริหารหลักสูตร 
1. ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

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

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันพัฒนาแผนอัตราก าลัง ระยะเวลา 5 ปีของอาจารย์ผู้รับใน

หลักสูตร โดยเริ่มจากการประชุมชี้แจงให้อาจารย์ทุกท่านวางแผนพัฒนาตนเองด้วยการเขียนแผนพัฒนา
ตนเอง (Individual Development Planning : IDP) ส่งต่อหลักสูตรและงานบุคลากร และคณะตามล าดับ
เพ่ือน ามาสร้างแผนพัฒนาบุคลากรในระดับ หลักสูตร คณะ และรองรับระยะเวลา 5 ปี ท าให้ทราบถึงอัตรา
อาจารย์ที่คงอยู่ โดยจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งการบริหาร จ านวนผู้
เกษียณอายุในแต่ละปีและท า ให้ทราบถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้องการได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีวุฒิ
การศึกษาที่สูงขึ้น หรือจ านวนอาจารย์ที่จะพัฒนาให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นเมื่อมีอายุงานครบก าหนด 
รวมทั้งวางแผนการรับสมัครอาจารย์เพื่อทดแทนอาจารย์ตามจ านวนของอาจารย์ที่ก าลังเกษียณได้ทันเวลา  

จากระบบและกลไก ปีการศึกษา 2564 ได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ พบว่า ใน
ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ทั้ง 5 คน มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร มีอัตราคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง และมีคุณวุฒิ
ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ตรงและสัมพันธ์ ครบตามเกณฑ์ สกอ.โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 5 คน ซึ่งเป็นตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ซึ่งเป้าหมายด้านการบริหารอาจารย์นอกจากอาจารย์จะมีภาระงานที่เหมาะสม และตรงตามคุณสมบัติ
ต่าง ๆ หลักสูตรเล็งเห็นว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบต้องมีความสุขในการท างาน โดยหลักสูตรจัดให้มีห้องพัก
อาจารย์จ านวน 2 ห้อง มีการจัดโต๊ะท างานให้เป็นสัดส่วนและเหมาะสมกับรูปแบบการท างานของอาจารย์
รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณ์ส านักงานที่จ าเป็นตลอดจนสื่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทันสมัยในการจัดการเรียน
การสอน และหลักสูตรได้จัดให้สวัสดิการส าหรับอาจารย์ในหลักสูตรด้านต่าง ๆ เพ่ิมขึ้นทั้งการจัดพ้ืนที่
ส าหรับรับประทานอาหารร่วมกัน การจัดมุมพักผ่อนนอกจากนี้ยังมีการพบปะสังสรรค์ในงานหรือเทศกาล
ส าคัญต่าง ๆ เช่น การจัดงานวันปีใหม่ การจัดงานวันเกิด รวมทั้ง การจัดงานแสดงความยินดีกับความส าเร็จ
ของอาจารย์ เช่น ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

1. สัดส่วนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์  
2. มอบหมายภาระงานให้กับอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรที่สอดคล้องกับภาระงานขั้นต่ าของอาจารย์

มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้หลักสูตรยังมีการแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานโดยการยกย่องอาจารย์ที่มีการผลิตงานทางวิชาการ การจัดสรรงบประมาณส าหรับการผลิตผล
งานวิจัย ต ารา และผลงานวิชาการ ผ่านกลไกของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
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3. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรด้านการบริหาร และพัฒนา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2562 จากการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าคะแนน 4.68)  

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความสุขจากการท างาน ทั้งนี้จากการสังเกตการท างานของอาจารย์
ผู้รบผิดชอบหลักสูตรที่มาท างานตั้งแต่เช้า กลับบ้านหลังเวลาเลิกงาน และในวันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ 
อาจารย์ก็ยังมาท างานในสาขาวิชา 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
หลังจากที่หลักสูตรได้ด าเนินการบริหารอาจารย์ตามเป้าหมายที่วางไว้แล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประชุมเพ่ือทบทวนการบริหารอาจารย์ พบว่า ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ที่ปรับใช้มาจากปีการศึกษา 
2564  ยังสามารถใช้ได้ดีเมื่อน ามาปรับใช้ในปี 2565 พบว่า ระบบและกลไกดังกล่าวมีความเหมาะสมแต่ในปี
การศึกษา 2565 พบปัญหา เรื่อง ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในภาคการศึกษาที่ 2 ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นผลสืบเนื่องมาจากจ านวนห้องเรียนนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561 มี
เพียง 1  ห้องเรียน  ดังนั้น เพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ภาระงานที่ครบ 42 ภาระตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด หลักสูตรจึงมีมติปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนที่ 5. วิเคราะห์ภาระงานก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job 
Description) ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยในการมอบหมายหน้าที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยน าภาระงานบริหาร วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารหลักสูตรมา
ประกอบการพิจารณา   
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

เพ่ือให้เกิดผลการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติให้ปรับปรุง 
กระบวนการ 5. วิเคราะห์ภาระงานก าหนดค าบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยในการมอบหมายหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยน าภาระงานบริหาร 
วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารหลักสูตรมาประกอบการพิจารณา ตั้งแต่ภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ส่งผลให้ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

๔.๑-๓  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์   

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

- อาจารย์ทุกคนได้รับการพัฒนาการบริหารหลักสูตรรวมทั้งการเรียนรู้ด้านการวิจัย การเรียน
การสอน และการบริการวิชาการ นอกเหนือจากการวิจัยและการสอน 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 
1. ประชุมทบทวนทวนกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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2. ส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของอาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. จัดท าแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ร่วมกับงานบุคลากรคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์  
4. ด าเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
5. ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามผลการประเมิน 
7. รายงานผลการด าเนินการและการปรับปรุง พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ   
ผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประจ าปีการศึกษา 2564 พบว่า 

หลักสูตรได้มีประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ พบว่า 
อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมทุกคนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุม และเพ่ือ
ทบทวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในปีการศึกษา 2564 และส ารวจความต้องการการพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือน าส่งข้อมูลให้ฝ่ายบุคลากร คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ ด าเนินการจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป ซึ่งส่งผลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและการบริหารหลักสูตรรวมทั้งการเรียนรู้ด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการ
บริการวิชาการ มีการการเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและระหว่างหลักสูตร 
นอกเหนือจากการวิจัยและการสอนท าให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร
อยู่ในระดับดีมาก  (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.69) ได้รับการอบรมด้านบริหารหลักสูตร และด้านวิชาการเฉพาะ 
อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13  โดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อ : “พล
วัตรรัฐประศาสนศาสตร์” : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย (Dynamics of Public Administration: Problems, 
Prospects and Challenges)  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. โครงการแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ณ                        
ห้องปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
ทางหลักสูตรได้ทบทวนประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ประชุมเห็น

ว่า ในกระบวนขั้นตอนที่ 6. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา 
ยังมีไม่สามารถบรรลุได้ ดังนี้ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรจึงได้มีการกระตุ้น และส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้พัฒนาตนเองอย่างต่อ โดยประชุม และผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ และยปรับแนวทางในการเข้า
ร่วมฝึกอบรมจากในปีที่ผ่านที่มีการไปฝึกอบรมตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดขึ้น โดยในปีการศึกษา 2564 ส่งเสริมให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบสมัครผ่านการประชุมออนไลน์ ทั้งการพัฒนาโจทย์วิจัย การเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเผื่อแพร 
และที่ส าคัญ หลักสูตร ได้มีการจัดการประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13  โดยสมาคมรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
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หัวข้อ : “พลวัตรรัฐประศาสนศาสตร์” : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย (Dynamics of Public Administration: Problems, 
Prospects and Challenges)  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ได้เข้าร่วมโครงการ โครงการแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ วั นที่ 3 พฤษภาคม 
2565 ณ   ห้องปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลังการพัฒนาตนเอง ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จะมีการประชุม และแลกเปลี่ยนกันเองเป็นระยะ 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

จากการทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการเพ่ือพูนความรู้ตามโครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้ตรงตามความ
ต้องการ รวมถึงประหยัดงบประมาณมากขึ้น และอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตรได้รับทุนวิจัยภายนอก และมีการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการจ านวน 6 เรื่อง รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ ได้รับรางวัล
วิทยานิพนธ์ดีเด่น 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

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

ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

กชกร เดชะค าภ ู

บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้  แก่ผู้ สู งอายุ  :  กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

TCI 1 
วารสารการเมืองการปกครอง 

1 
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จารุกัญญา อุดานนท์ 

ค ว า ม เ ป็ น พ ล เ มื อ ง ใ น ร ะ บ บ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ข อ ง บุ ค ล า ก ร
มหาวิทยาลัยนครพนมในศตวรรษที่ 
21 

TCI 1 
วารสารการบริหารการปกครอง

และ นวัตกรรมท้องถิ่น 
1 

จารุกัญญา อุดานนท์ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
จัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของชุมชน
ริ ม ฝั่ ง โ ข ง  อ า เ ภอ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
นครพนม. 

TCI 1 
 

วารสารการเมืองการปกครอง. 
1 

จารุกัญญา อุดานนท์ 
การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อสร้างพื้นที่ต้นแบบการ
พัฒนาเมืองภาคพลเมือง 

การประชุมระดับชาต ิ 0.2 

ส าราญ วิเศษ   

บทบาทผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้ใหญ่บ้านในทัศนะของประชาชนใน
เขตเทศบาล ต าบลหนองญาติ อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครพนม. 

วารสารการบริหารนิติบุคคลและ
นวัตกรรม. 

0.6 

คงฤทธิ์ กุลวงษ์ 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้  แก่ผู้ สู งอายุ  :  กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ ง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

TCI 1 
วารสารการเมืองการปกครอง 

1 

อาทิตย์ ผดุงเดช 

วรรณกรรมปริทัศน์เกีย่วกับบุคลิกภาพ
ในหนังสือด้านพฤติกรรม
องค์การ. ใน งานประชุม
วิชาการด้านรัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 13 
(หน้า 519-546). กรุงเทพ: 
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์
แห่งประเทศไทย. 

การประชุมระดับชาต ิ 0.2 

๔.๒-๑  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

   รวมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก 5 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 100 
ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 5 

๔.๒-๒  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มตี าแหน่งทางวิชาการ 3 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 60 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  5 
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๔.๒-๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 

ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 20 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  5 

 
 

 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3) 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ มีอัตราคงอยู่ตลอดหลักสูตร 

      ปีการศึกษา 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

๒๕๖2 5 

๒๕๖3 5 

๒๕๖4 5 

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการได้เป็นผู้บริหารหลักสูตร 

   ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

๒๕๖๒ 4.66 

๒๕๖๓ 4.69 

2564 4.70 

  
 

หมวดที ่3  นกัศกึษาและบัณฑิต  (องค์ประกอบที่ 2 และ 3) 
 
ตารางท่ี 3.1  ข้อมูลนักศึกษา  
 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
25๖1 25๖2 25๖3 ๒๕๖4 

25๖๑ 36 36 35 34 33 
25๖๒ 93  93 91 91 
๒๕๖๓ 69   69 65 
2564 79    77 

- สัดส่วนของประชากรวัยเรียน 
- การลาออกอันเนื่องมาจากสภาพทางเศรษฐกิจ/การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 
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-การเปลี่ยนแปลงสาขาท่ีเรียน  
 

 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 

๓.๑-๑  การรับนักศึกษา   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวนการรับนักศึกษา จ านวน 74 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: - นักศึกษาที่รับเข้ามาใหม่มีความสามารถเรียนรู้ในหลักสูตรได้ตลอดหลักสูตร และมี

คุณสมบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2555 และตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร มีทัศนคติตรง
ตามความต้องการของหลักสูตร 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มีระบบและกลไกการรับนักศึกษา โดย
ก าหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วม ดังนี้  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมหารือเรื่องเกณฑ์การรับนักศึกษาและก าหนดแผนการรับนักศึกษา 
2. ก าหนดจ านวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัครโดยให้มีความสอดคล้องกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้ตาม 

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

วิทยาศาสตร์ 
5. การรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและการสมัครด้วยตนเอง  
6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก (พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและ การ

สัมภาษณ์) 
7. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์     
8.  รับรายงานตัวนักศึกษาตามก าหนดการและข้ันตอนที่ก าหนด 
9. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
10. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา   

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน)  
จากการด าเนินงานตามระบบและกลไก พบว่า  การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564  มีการตั้งเป้าหมายรับ
นักศึกษา จ านวน 80 คน โดยเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามที่ระบุไว้ใน
หลักสูตร (มคอ.2) โดยผ่านระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นผู้ด าเนินการเปิดรับสมัคร และก าหนดเกณฑ์
คุณสมบัติผู้สมัครจากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคล้องกับ มคอ. 2 เพ่ีอพิจารณาจ านวน
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การรับนักศึกษา เกณฑ์คุณสมบัติของผู้สมัคร ก าหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ จ านวน 
5 รอบ คือ รอบท่ี 1 รอบแฟ้มสะสมงาน  รอบท่ี 2 รอบโควตา รอบท่ี 3 รอบรับตรงร่วมกัน  รอบที่ 4 รอบ 
รับกลางร่วมกัน และรอบท่ี 5 ระบบรับตรงอิสระ โดยแต่ละรอบสรุปได้ดังนี้   
 
รอบ สมัคร มาสอบ ยืนยันสิทธิ รายงานตัว 

แฟ้มสะสมงาน 38 29 27 34 
โควตา 33 33 8 26 
รับตรงร่วมกัน 20 20 9 8 
รับกลางร่วมกัน 3 3 3 9 
รับตรงอิสระ 34 34 34 2 

รวมจ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ที่รายงานตัว 79 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ   
ซึ่งจากผลการรับสมัครในรอบแฟ้มสะสมงานมีผู้สมัคร จ านวน 38 คน ซึ่งพบว่าในรอบแฟ้มสะสมผลงานนี้มี

นักศึกษาเข้ามาสมัครและจนถึงขั้นตอนรายงานตัวที่มากกว่ารอบเดียวกันของปีการศึกษา 2564 อย่างไรก็ตามมี
นักศึกษาที่ผ่านการสัมภาษณ์ ท าการยืนยันสิทธิ์และรายงานตัวน้อยกว่าจ านวนผู้สมัครและสอบ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงร่วมประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่อง การแนะแนวการศึกษาต่อและการรับนักศึกษาใหม่ ทาง
หลักสูตรจะได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับสมัครนักศึกษาแบบรับตรง และแนะแนวการศึกษาต่อ
โดยมีเป้าหมายคือ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม รวมทั้งการประชาชาสัมพันธ์ผ่านเวป
เพจสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาจ านวนใหม่ประจ าปีการศึกษา 2564 มีจ านวน
เพ่ิมขึ้นและจ านวนนักศึกษาครบตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด อย่างไรก็ตามเมื่อถึงรอบโควตา รับตรงร่วมกัน 
และรับกลางร่วมกัน พบว่า นักศึกษามารายตัวน้อยกว่าจ านวนผู้สมัครอย่างมาก ซึ่งสาขามองว่าอาจจะเป็นเพราะ
การประชาสัมพันธ์และการให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และชัดเจน รวมถึงผู้ที่ท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งส่วนใหญ่ คือ 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ อาจจะไม่สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้ดีเท่าท่ีควร  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากผลการประเมินมีการแก้ไขกระบวนการประชาสัมพันธ์ โดยการเร่งการประชาสัมพันธ์มากขึ้น โดยให้

นักศึกษาปัจจุบันเข้ามาร่วมในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ผู้ที่มาสมัครเรียน โดยการตรวจสอบข้อมูลของ
ผู้สมัครหากมีนักศึกษาปัจจุบันที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนั้นก็จะด าเนินการให้นักศึกษาปัจจุบันเข้ามาร่วมในการ
ให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ถึงการเรียนในสาขา การซื้อโฆษณาเพจ ผ่านเพจ เพราะการลงไปแนะแนวตาม
โรงเรียนต่าง ๆ มีข้อจ ากัดมากขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจากการด าเนินการดังกล่าวท าให้
สัดส่วนของผู้สมัครต่อผู้มารายงานตัวคิดเป็นร้อยละ จ านวน  79 คน ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปี 2563 จ านวน 8 ราย  
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๓.๑-๒  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ:  นักศึกษาใหม่ที่สอบไม่ผ่าน  65 โดยนักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์ 60 % 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  นักศึกษาทุกคนมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และ สามารถปรับตัวจากการเรียน

ในระดับมัธยมศึกษามีพร้อมส าหรับการเรียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาปีการศึกษา 2564 มีดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดแนวทางและกิจกรรมเตรียมความพร้อม

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

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
หลักสูตรได้ด าเนินตามระบบการเตรียมความพร้อมก่อน เข้าศึกษา โดยเริ่มจากแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมนักศึกษา และก าหนดแนวทางการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามระบบ จัดท าโครงการ
เตรียมพร้อมนักศึกษา โดยมีการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาทุกคน และหลักสูตรยังได้
จัดโครงการปฐมนิเทศ โดยร่วมมือกับคณะให้กับนักศึกษาใหม่ทุกคน เพ่ือชี้แจง กฎระเบียบ การเตรียมตัวเพ่ือ
เป็นนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย สิ่งอ านวยความสะดวก ต่าง ๆ แนะน าเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของคณะ แนะน า
หลักสูตร ระบบการ ลงทะเบียนศึกษา ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยเตรียมไว้
ให้บริการ รวมทั้งจัด กิจกรรมละลายพฤติกรรม และจัดส่งเสริมกิจกรรมให้เกิด ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพ่ีกับ
รุ่นน้อง และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ หลักสูตรจึงได้จัดโครงการเตรียมความด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ดังกล่าว ในวันที่ 1-2 มิถุนายน 2564 โดยเชิญอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คือ อาจารย์พัฒนะพงษ์ ติริ 
บรรยายให้ความรู้ หลังการฝึกอบรมให้นักศึกท าแบบทดสอบ ซึ่ง นักศึกษามีการทดสอบที่ดีขึ้น จากวัดผลก่อน
การอบรมและหลังการอบรม พบว่า นักศึกษามีการทดสอบที่ดี  

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 พบว่า 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าอบรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ด้านภาษาอังกฤษ 
ในวันที่   1-2 มิถุนายน 2564  อย่างไรก็ตาม นักศึกษาที่ไม่พร้อมนั้นมีผู้ที่สนใจในกิจกรรมที่จัดขึ้นถึงร้อยละ 
90 ส่วนนักศึกษาร้อยละ 10 ขาดความ สนใจในกิจกรรมเตรียมความพร้อมนอกจากนี้ยังทบทวนรูปแบบการ
อบรมพบว่า การจัดกิจกรรมอบรม เรื่อง ความพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ เป็นการอบรมในลักษณะเน้นการบรรยาย 



 

 

22 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ท าให้นักศึกษาบางท่ีคนที่พ้ืน ฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ค่อยดี เกิดความไม่ม่ันใจในท ากิจกรรมและการตอบ
ค าถาม และผลคะแนนการทดสอบหลังอบรมยังมีจ านวน นักศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60  จ านวน 15 คน 
เนื่องจากเวลาการเตรียมความพร้อมน้อย 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรมีมติปรับปรุงระบบขั้นที่ 2 การก าหนดแนวทางและกิจกรรม

เตรียมความพร้อมนักศึกษา โดย มีมติก าหนดรรายวิชาปรับพ้ืนโดยปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับ รายวิชาที่
หลักสูตรจะเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2564 ให้มากขึ้น และเพ่ิมระยะเวลา กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน
ศึกษาของนักศึกษาใหม่ ให้มากขึ้น เพื่อจะได้จัดกิจกรรมให้ ครอบคลุมทักษะต่าง ๆ อย่างรอบด้าน  ทั้งนี้หลักสูตร
จะน าผลการประเมินนี้ไปปรับใช้ในการจัด โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป  

 
 
ตัวบ่งชี้  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

๓.๒-๑  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนได้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว ที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าพบอาจารย์ที่

ปรึกษา 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรมีการก าหนดนโยบายการควบคุมการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาตาม
แผนการด าเนินงานปีการศึกษา 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา วิชาการและ

แนะแนวแก่นักศึกษา โดยพิจารณาจากภาระงานการเป็นที่ปรึกษา 
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษา วิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
3. ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
4. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ค าปรึกษาวิชการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาทุกชั้นปี 
5.หลักสูตรมีการจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาและมีการควบคุมก ากับให้จ านวน 

นักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
6. หลักสูตรมีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  
7. ก าหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนว

การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ส าหรับนักศึกษารายบุคคล ทั้งทาง Facebook และ ทาง Line ทั้งแบบกลุ่ม 
และแบบรายบุคคล และ ประกาศให้นักศึกษาในความดูแลของตนทราบอย่าง เป็นทางการ 

8. จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการรู้จักนักสึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษา 
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9. ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความเสี่ยง
ด้านนักศึกษาตามแนวทางที่ก าหนด 

10. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา               
11. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ ค าปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่ นักศึกษา 
12. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ

จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน        
13. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษาให้

ผู้บริหารและผู้ที่เก่ียวข้องทราบ  

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการควบคุม ดูแลให้ ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตให้กับ

นักศึกษาตามคู่มือระบบ อาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร โดยหลังจากที่หลักสูตรรับสมัคร คัดเลือก เตรียมความ
พร้อม และรับเป็นนักศึกษาของหลักสูตรแล้วนั้น หลักสูตรท าการพิจารณาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยังไม่มี 
นักศึกษาในสังกัด หรือนักศึกษาในสังกัดจบการศึกษาแล้ว เสนอชื่อ ให้คณบดีท าการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ให้กับนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม โดยในปีการศึกษา 2564 

นักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ 

ดร.อาทิตย์ ผดุงเดช 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร เดชะค าภู 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ วิเศษ 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดร. เขมิกา ทองเรือง 

ผศ.ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ 
ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่ดูแล และให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตใน

ระดับอุดมศึกษา ตามหน้าที่ที่ปรากฎในคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร และคู่มือนักศึกษาที่ได้รับเมื่อตอน
ปฐมนิเทศก์อาจารย์ใหม่ เช่น การตอบข้อซักถามและช่วยแก้ปัญหาของนักศึกษาที่มีข้อสงสัยจากการเข้าเรียน 
การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมหรือการยกเลิกรายวิชา การแก้ผลการเรียน I การเบิกค่ารักษาพยาบาล การรับ
ทุนการศึกษา รวมทั้ง การให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทาง
วิชาการ และทักษะชีวิต พร้อมทั้งการก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของ
นักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน เป็นต้น อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านได้ท าการก าหนดช่วงเวลาในการให้ 
ค าปรึกษา และประกาศไว้ใน Office Hour และก าหนดช่องทางในการติดต่อเพ่ือขอรับค าปรึกษาไว้หลาย
ช่องทาง เช่น การขอเข้าพบโดยตรงตามเวลาว่างที่ประกาศไว้หรือติดต่อผ่านทาง Facebook, Line, e-mail และ
โทรศัพท์เป็นต้น ซึ่งหลังจากให้ค าปรึกษาแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาจะติดตามและประเมินผลการให้ค าปรึกษากับ
นักศึกษาต่อไป 
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 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จึงได้มีการประชุมเพ่ือปรับกระบวนการการก าหนดช่องทาง

ติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
ส าหรับนักศึกษารายบุคคล ทั้งทาง Facebook และ ทาง Line ทั้งแบบกลุ่ม และแบบรายบุคคล และ ประกาศ
ให้นักศึกษาในความดูแลของตนทราบอย่าง เป็นทางการ ซึ่งสถานการณ์ส่งผลนักศึกษาต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนระบบออนไลน์ จึงเน้นการให้ค าปรึกษาออนไลน์เป็นหลัก และมีการนัดพบนักศึกเพ่ือให้ค าปรึกษาการเรียน 
การใช้ชีวิต และการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยการนัดผ่านระบบ
ออนไลน์ และแบ่งกลุ่มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึง
พอใจเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ผ่านสื่อ ออนไลน์ จากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 210 คน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้
ค าปรึกษาอยู่ในระดับดีมาก โดยมีคะแนน เฉลี่ย 4.68  ซึ่งสามารถจ าแนกรายละเอียดต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

1. การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง เช่น แบบค าร้อง ตู้จดหมาย 
เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.65   

2. การให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ และ
ทักษะชีวิต พร้อมทั้งการก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้
เป็นไปตามแผนการเรียน ค่าเฉลี่ย 4.63  

3. การให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยดี ค่าเฉลี่ย 4.58 

4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืน ๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟัง
ความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ค่าเฉลี่ย 4.62. 
ตารางแสดงความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการให้ค าปรึกษา 

ด้าน ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1.การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลาย
ช่องทาง เช่น แบบค าร้อง ตู้จดหมาย เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 

4.65 ดีมาก  

2.การให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนา
ทักษะความรู้ ทักษะทางวิชาการ และทักษะชีวิต พร้อมทั้งการ
ก าหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียน
ของนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการเรียน 

4.63 ดีมาก  

3.การให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้าน
การเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 

4.58 ดีมาก  

4.อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ อ่ืน  ๆ หรือถ่ายทอด
ประสบการณ์อ่ืน ๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและ
ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

4.62 ดีมาก  

ภาพรวม 4.62 ดีมาก  
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จากผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้น หลักสูตรได้น าเข้าที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เรื่อง
เสนอเพ่ือพิจารณา หัวข้อ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบควบคุมดูแลให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษา โดยที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ว่า ผลจากการประเมินนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของระบบ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาฯ เนื่องจากมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากและยังสามารถสะท้อนให้เห็นถึงผล
ของการด าเนินการที่ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ิมช่องทางในการให้ค าปรึกษาส าหรับ นักศึกษารายบุคคล ทั้งทาง 
Facebook และทาง Line ทั้งแบบ กลุ่ม และแบบรายบุคคล และประกาศให้นักศึกษาในความดูแล ของตนทราบ
อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้มาจากการปรับปรุงกระบวนการตามผลการประเมินเมื่อปีการศึกษา 2564 ซึ่งจากการ
ปรับปรุงนี้ส่งผลให้อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาของหลักสูตรเกิดความใกล้ชิดกัน และให้ค าปรึกษาทั้งทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตได้มากขึ้น   

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ   (การพัฒนานักศึกษา 
และ การให้ค าปรึกษา) 
การปรับปรุงกระบวนการเมื่อปีการศึกษา 2564 ด้วยการเพ่ิมขั้นตอนที่ 5 คือ เพ่ิมช่องทางในการให้

ค าปรึกษาส าหรับ นักศึกษารายบุคคล ทั้งทาง Facebook และทาง Line ทั้งแบบ กลุ่ม และแบบรายบุคคล และ
ประกาศให้นักศึกษาในความดูแล ของตนทราบอย่างเป็นทางการ ซึ่งสถานการณ์ส่งผลนักศึกษาต้องมีการจัดการ
เรียนการสอนระบบออนไลน์ จึงเน้นการให้ค าปรึกษาออนไลน์เป็นหลัก และมีการนัดพบนักศึกเพ่ือให้ค าปรึกษา
การเรียน การใช้ชีวิต และการด าเนินการวิจัย เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา โดยการนัด
ผ่านระบบออนไลน์ และแบ่งกลุ่มเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา  ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาของหลักสูตร
เกิดความใกล้ชิดกัน และให้ค าปรึกษาทั้งทาง วิชาการ และการใช้ชีวิตได้มากขึ้น ท าให้อัตราการคงอยู่ของ
นักศึกษา สูงขึ้น และเมื่อพิจารณาคะแนนความพึงพอใจต่อระบบการ ควบคุมดูแลและให้ค าปรึกษาสูงกว่าปี
การศึกษา 2564 อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ การเกิดโรคอุบัติใหม่ โควิด 19 จึงอาจท าให้
เกิดความเครียดในด าเนินชีวิต การเรียน รวมทั้งการอยู่กับสังคม หลักสูตรจึงมีมติให้ปรับปรุงขั้นตอนที่ 4 โดย
ปรับปรุงคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือใช้ในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และในขั้นตอนที่ 5 เพ่ิมการติดต่อสื่อสาร 
โดยโปรแกรม การประชุมออนไลน์ เพ่ือนักศึกษาจะสามารถแลกเปลี่ยนการระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือน าไปใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 

๓.๒-๒  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  3 R 7 C 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดใน  3 ด้าน ต่อไปนี้

ชีวิต สารสนเทศ ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
มีระบบและกลไกพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรได้ก าหนด

คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร โดยวางแผนการด าเนินงานในกิจกรรมตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ การส ารวจ
ต้องในการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย และจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ



 

 

26 

นักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ 6 ด้าน ตาม มคอ. 2  
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และจัดหาทุนสนับสนุนการศึกษา ดังนี้ 

1. หลักสูตรจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 ที่จัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการ
สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2. ส ารวจความต้องการของนักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา และการตอบแบบส ารวจความคิดเห็น  

3. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจความต้องการเสนอที่ประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วม
พิจารณาความต้องการการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา  

4. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  
5. จัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและโครงการที่ก าหนดไว้  
6. ประเมินและสรุปผลการด าเนินโครงการประเมินแผนการด าเนินงาน  
7. น าผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับปรุง หรือพัฒนากิจกรรมให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือทบทวนคุณลักษณะบัณฑิตหลังส า เร็จการศึกษาของ

บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และมีมติให้คงไว้เช่นเดิมตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ได้แก่ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  เพ่ือให้หลักสูตรเกิดมาตรฐาน สามารถ
พัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ และส่งผลให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและเกิดการ
ยอมรับในสังคม จึงด าเนินงานของหลักสูตรด้านการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
คุณลักษณะที่หลักสูตรต้องการโดยมี มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน การ
เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างเหมาะสมและจัดให้อย่างทั่วถึง การประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ผ่าน เพจ PA หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ตลอดจนทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา ดังนี้ 

1. ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาการสื่อสารและการร่วมงานกับ
ผู้อื่นซึ่งโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวที่หลักสูตรด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ได้แก่  

1.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
2. ทักษะชีวิตและการท างานได้แก่ การปรับตัวทักษะสังคมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมซึ่งโครงการที่  

สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวที่หลักสูตรด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 
2.1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่บัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลิกภาพ  ภาวะผู้น า เพ่ือให้สามารถ
น าความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

2.2. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13  โดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อ : “พลวัตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์” : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย (Dynamics of Public Administration: Problems, Prospects 
and Challenges)  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  
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2.4 การส่งนักศึกษาออกเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 

3. ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี ได้แก่ การรู้เท่าทันสารสนเทศการรู้เท่าทันสื่อการรู้เท่าทัน 
เทคโนโลยีซึ่งโครงการที่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะด้านดังกล่าวที่หลักสูตรด าเนินการในปี  การศึกษา 
2564 ได้แก่  

1. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13  โดยสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อ : “พลวัตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์” : ปัญหา โอกาส และความท้าทาย (Dynamics of Public Administration: Problems, Prospects 
and Challenges)  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2564คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

2. โครงการ TED Talks PA NPU ในวันที่  29 มีนาคม 2564 ห้องศิรสิทธิ์  คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ด าเนินโครงการตั้งแต่การวางแผนด าเนิน
โครงการ การด าเนินโครงการ และการประเมินโครงการ และอาจารย์ ดร. จารุกัญญา อุดานนท์ ผู้สอนให้
ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ปรับใช้ในการเรียนการ และการด าเนินชีวิตต่อไป วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  

การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 
2564 นั้นสอดคล้องกับเป้าหมายทั้ง 3 ด้าน 1) ทักษะ การเรียนรู้และนวัตกรรม 2) ทักษะชีวิตและการท างาน 
3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี จากการประเมินผลการด าเนินงาน พบว่า นักศึกษาให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีโดยเข้าร่วมโครงการถึงร้อยละ 100 ส่วนความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ อยู่ในระดับดี 
นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากการลงพ้ืนที่ชุมชน เสริมสร้างการเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตส านึกสาธารณะ มี
ความสุขจากการ แบ่งปันและเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ นอกจากนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังสอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 6 ด้านที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้าน
ความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านการปฏิบัติงานตลอดจน  เป็นการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา และน าผลการประเมินโครงการไปปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ต่อไป ด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาร้อยละ 10 ยังขาด
ความมั่นใจในการแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพูดหน้าชั้นเรียน และความกระตือรือร้นรวมถึงขาดความ
ร่วมมือในกิจกรรมกลุ่ม  

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
หลักสูตรประเมินระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง ทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษท่ี 21 ในปีการศึกษา 2564 พบว่าสามารถน ามาใช้ด าเนินการได้อย่างดี ส่งผลให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้รับ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างไรก็ตามควรจะมี การเพ่ิมเติมขั้นตอนการส ารวจความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจารย์ ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ควรจัดให้มีการอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากผลการประเมินดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรมีมติปรับปรุงระบบขั้นตอนที่ 2. ส ารวจความต้องการของ

นักศึกษาในการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ตัวแทน
นักศึกษา และการตอบแบบส ารวจความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น โดยอาจารย์ ผู้สอน
รายวิชาต่าง ๆ ควรจัดให้มีการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน เพ่ือการพัฒนากิจกรรมดังกล่าวให้มี ประสิทธิภาพ
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด  

หลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้มีการส ารวจความต้องการนักศึกษา
ระหว่างภาคการศึกษา จึงท าให้นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมในทุกมิติ ทั้ง
ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะชีวิตและการท างาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยีได้แก่ การ
รู้เท่าทันสารสนเทศ ส่งผลให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีจิตอาสา มีความเป็นผู้น านักศึกษา สามารถปรับตัวและแก้ปัญหา
ในการเรียนและการท างานร่วมกับผู้อื่น (ผลการประเมินจากการฝึกประสบการณ์วิชารัฐประศาสนศาสตร์ จาก
หน่วยงานภายนอก/ผู้ใช้บัณฑิต)  

 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

ตารางท่ี 3.2 จ านวนการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

๓.๓-๑  อัตราการคงอยู่ 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า 

(1) 

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อ ออก
สะสมจนสิ้นปีการศึกษา 2564 

(2) 

อัตราคงอยู่ 
 

(๑)−(๒)

(๑)
x 100 

2561 34 - 100 
2562 93 2 97.85 
2563 69 4 92.75 

วิธีค านวณ 
 อัตราการการคงอยู่  =  (๑) – (2) x ๑๐๐ 
      (๑) 

๓.๓-๒  อัตราการส าเร็จการศึกษา  

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเข้า 

(๑) 

จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร(๒) จ านวนที่นกัศกึษาออกจากระบบ
เม่ือครบระยะเวลาการศกึษา ๔ ปี 

(๓) 25๖2 25๖3 25๖4 

2559 100 75   25 

2560 75  77  2 

2561 34   32 2 

จ านวนศึกษาท่ีรับเข้าในปี 2561 จ านวน 34 ราย โดยส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 32 ราย คิด
เป็นร้อยละ 88.88 
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วิธีค านวณ 
 อัตราการส าเร็จการศึกษา  =  (๒) x ๑๐๐ 
                   (๑) 
 
๓.๓-๓  ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 -  ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการด าเนินงานในประเด็น ๓.๑ และ ๓.๒  
จากการส ารวจความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเ ฉลี่ย 

4.58  เมื่อเปรียบเทียบผลย้อน หลัง 3 ปี มีผลความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน ดังนี้  
ปีการศึกษา ความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อหลักสูตร 
ความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการจัดการ
ข้อร้องเรียน 

ความพึงพอใจภาพรวม 

2562 4.55 4.50 4.54 
2563 4.60 4.54 4.57 
2564 4.63 4.58 4.62 

ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564  
ปีการศึกษา 2564 นักศึกษามีความพึงพอใจ  ด้านหลักสูตรการศึกษา พบว่า  ความพึงพอใจและผลการ

จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ด้านหลักสูตรการศึกษา อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.62 โดยมีความพึงพอใจต่อ
ด้านการจัดการเรียนการสอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 รองลงมา ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.69 ด้านการวัดประเมินผล 
4.68   

ความพึงพอใจต่อการจัดการข้อร้องเรียน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.58   
สิ่งที่นักศึกษาต้องการให้หลักสูตรพัฒนา ได้แก่ อยากให้มีห้องพัก ห้องท างานก่อนเข้าพบอาจารย์ในละครั้ง แม้

ปีการศึกษา 2564 จะเป็นการเรียนแบบออนไลน์ส่วนใหญ่ แต่นักศึกษาก็จะเข้ามาพบอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษาอยู่เป็นประจ า ด้านสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย การจัดสอน ซ่อมเสริมส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาทางการ
เรียน เสนอแนะให้หลักสูตรจัดกิจกรรมนอกสถานที่ เพ่ิมขึ้น โดยนักศึกษาต้องการให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาออกได้ไป
เรียนรู้ร่วมกับชุมชน และ นอกจากนี้ยังมี ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนว่าเป็นหลักสูตรที่พัฒนา
ความรู้ให้กับนักศึกษาได้เป็น อย่างดี อาจารย์คอยดูแลให้ความช่วยเหลือ เป็นกันเองและเอาใจใส่นักศึกษาอย่า ง
สม่ าเสมอ 

-  ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาในประเด็น ๓.๑ และ ๓.๒ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีการประชุมและน าเสนอข้อร้องเรียนของนักศึกษา ที่ต้องการพ้ืนที่ในการ
ท างาน และรอพบอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา หลังการประชุมได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหาร และหลักสูตร
ต่าง ๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการจัดสรรพื้นที่การเรียนรู้เพ่ิมเติม ซึ่ง ซึ่งในภาคเรียนที่ 2/2564 คณะศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการจัดสรรพื้นที่ห้องส าหรับนักศึกษาท างาน และรอพบอาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ที่ปรึกษา  
รวมทั้งได้มีการสอนเพ่ิมเติมการใช้โปรแกรมการค านวณ ก่อนออกฝึกประสบการวิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
อาจารย์ผู้สอนจึงได้น า เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ผิดชอบ หลักสูตรและได้หาทางแก้ปัญหาโดยการให้ความรู้เพ่ิมเติม 
สอนเติมเพ่ิมการใช้โปรแกรมเพ่ือการค านวนณ ท าให้นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหาและได้ฝึกปฏิบัติ
จริงในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรมพร้อมใช้งาน 
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ตารางที่ 3.3 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 
 

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพของบัณฑิต 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.90 มากที่สุด 
ด้านความรู้ 4.89 มากที่สุด 
ด้านทักษะทางปัญญา 4.88 มากที่สุด 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.89 มากที่สุด 
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.91 มากที่สุด 

รวม 4.89 มากที่สุด 
 
 
ตารางท่ี 3.4  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  (ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2)   

วันที่ส ารวจ 10 ธันวาคม 2564  
  

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 77 100.00 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ 70 90.90 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

67 95.71 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ 3 4.29 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 บัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ส าเร็จการศึกษา จ านวน 77 คน ตอบแบบสอบถาม จ านวน 70 
คน ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 90.90 มีงานท า จ านวน 67 คน และประกอบอาชีพอิสระ 
จานวน 3 คน รวมมีงานท าและประกอบอาชีพอิสระ ทั้งหมดจ านวน 70คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 เมื่อแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 
5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภายใน
เวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 จึงมีคะแนนเกณฑ์การประเมินเท่ากับ 5 คะแนน 
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หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5) 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 25๖4 

 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศกึษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2564 
30003103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1/2564 33 11 8 - 2 4 2 1 - 61 60 
30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1/2564 6 10 9 7 5 10 13 1 - 61 60 
30002103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 1/2564 6 5 23 16 10 - - - 1 61 61 
30004301 มนุษย์สังคมในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 1/2564 15 9 12 6 5 1 1 - - 49 49 
30007301 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความ
เป็นผู้ประกอบการ 

1/2564 1 4 11 24 8 - - 1 - 49 48 

30004407 เศรษฐศาสตร์การปกครอง 1/2564 23 33 3 1 - - - 1 - 61 60 
30005301 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา 

1/2564 31 22 3 4 - - 1 - - 61 61 

30004401 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1/2564 13 20 16 6 5 - - 1 - 61 60 

30102201 หลักรัฐศาสตร์ 1/2564 6 5 23 16 10 - - - 1 61 60 
30102202 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 1/2564 4 24 23 2 6 1 - 1 3 64 60 
30111228 รัฐธรรมนูญ 1/2564 20 9 12 4 2 1 5 5 - 61 56 
30102203 เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ 1/2564 19 16 14 9 5 - - - - 63 63 
30102207 นโยบายสาธารณะและการ
วางแผน 

1/2564 2 7 15 10 10 3 1 1 - 49 48 

30102209 องค์การและการจัดการ 1/2564 22 14 5 1 - - - - - 42 42 
30102208 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1/2564 - 14 30 2 1 1 - 1 - 49 48 

30111402 กฎหมายปกครอง 1/2564 - - 3 8 8 2 - - 1 22 21 

30102210 การบริหารและการปกคอรง
ท้องถิ่นเปรียบเทียบ 

1/2564 7 7 20 11 - 1 1 - - 47 47 

30111403 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1/2564 6 4 9 12 13 6 3 1 - 54 53 
30102405 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

1/2564 14 7 10 7 17 1 - - - 56 56 

30102403 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์
ด้านการจัดการส านักงาน 

1/2564 32 14 5 1 - - - - - 62 62 

30102306  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ 

1/2564 9 11 12 5 12 3 2 - - 54 54 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศกึษา 

การกระจายของเกรด จ านวนนกัศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

30102401  สถิตเิบื้องต้นส าหรับการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

1/2564 8 5 5 13 9 11 4 - - 55 55 

ภาคเรียนที่ 2 ปกีารศกึษา 2564 
30001301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2564 15 26 10 2 - - - 2 - 55 53 
30002302 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2564 13 24 10 2 4 - 2 - 2 55 55 
30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 2/2564 30 12 3 1 2 1 3 3 - 55 52 
30005401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ าวัน 

2/2564 32 9 5 2 1 - - 2 4 55 53 

30006401 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 2/2564 35 8 9 1 1 - 6 3 - 55 52 
30005405 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา 2/2564 27 7 8 4 2 - - - - 48 48 
30006404 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2/2564 2 11 14 7 8 1 2 3 - 48 45 
30102204 ระบบบริหารราชการไทย 2/2564 2 9 23 19 - - - - - 53 53 
30102205 การเมืองและการปกครองของไทย 2/2564 29 16 9 2 2 - - 2 - 60 58 
30102206 การบริหารและการปกครอง
ท้องถิ่นไทย 

2/2564 13 12 11 5 12 - - 2 - 55 53 

30111401 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2/2564 5 19 15 12 - 1 - 2 1 55 52 
30007403 การศึกษาความเป็นไปโครงการ
การ 

2/2564 6 22 14 3 2 1 - - - 48 48 

30102301 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 2/2564 6 14 9 6 4 9 - - - 48 48 
30102302 พฤติกรรมองค์การ 2/2564 12 13 11 8 2 1 1 - - 48 48 
30102303 การจัดการงบประมาณของรัฐ 2/2564 14 16 7 7 2 1 2 - - 49 49 
30102305 การวางแผนและประเมินผล
โครงการ 

2/2564 13 7 14 10 3 2 2 2 2 53 49 

30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2/2564 13 17 19 - - - - - 2 49 47 
30102901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รัฐประศาสนศาสตร์ 

2/2564 
34 9 - - - - - - - 43 43 

30102308 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2/2564 2 8 25 7 5 - - - 1 48 47 
30111405 กฎหมายลักษณะพยาน 2/2564 16 17 12 2 - - - 2 - 49 47 
30002401 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์
เฉพาะด้าน 

2/2564 - 40 8 - - - - - - 48 48 
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ตารางท่ี 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

๕.๑-๑  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร    

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

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: 1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีการปรับปรุงทุก 5 ปี 
 2. หลักสูตรที่ทันสมัย และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร/วิจัยการใช้
หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

1.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์สาระวิชาในหลักสูตร 
1.2  ติดตามบัณฑิตเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมี

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

2.1  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างหลักสูตร  
2.2  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์

ผู้สอน  
2.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร  
2.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการแก้ไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตาม

มติที่ประชุม    
2.5  จัดท าร่างหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตร ให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
3.1  พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.2  เสนอซ่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง 
3.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรที่ด าเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตรตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชา 
       5.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ 



 

 

34 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
       5.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอข้ันตอนต่อไป 
6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาเพ่ือพิจารณา 
       6.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
       6.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอข้ันตอนต่อไป 
7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

7.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
7.2  น าข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนน าเสนอขั้นตอนต่อไป 

8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน 
8.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผน ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
8.2  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น website, Facebook  

9. น าหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน า
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับแนวทางการน าเสนอหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 
10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน 

10.1  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร 

10.2.  ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระ
รายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย  

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ    
หลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบปรับปรุงหลักสูตรอย่างเคร่งครัด เริ่มวางแผนวิพากษ์หลักสูตร จาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผ่านความเห็นชอบจาก คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  ในการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 11/๒๕๖๔ วันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 256๔ และอยู่ระหว่างการน าเสนอหลักสูตรต่อกรรมการสภาวิชาการ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ   
ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดเป็นระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  ดังกล่าว

ในการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2570) ต่อไป    

๕.๑-๒  การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 จ านวนอย่างน้อย 5 รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้ปรับปรุงรายวิชาที่รับผิดชอบให้ทันสมัยตาม 

ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 ระบบกลไก/กระบวนการ  

ในปีการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรมีระบบและกลไกการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย ที่ประชุมจึงได้น าระบบ
และกลไกในการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์มาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการปรับปรุง

รายวิชาโดยการพิจารณาค าอธิบายรายวิชาประกอบกับผลการวิเคราะห์จาก มคอ. 5 การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์การศึกษาและการสัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

2. อาจารย์ผู้สอนเขียน มคอ.3 / มคอ. 4 ที่มีเนื้อหาที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความรู้ในศาสตร์ด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ปัจจุบัน  

3. อาจารย์ผู้สอนใช้ มคอ.3 / มคอ.4 เพ่ือใช้จัดการเรียนการสอน  
4. ประเมินกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาให้ทันสมัย 
5. ปรับปรุงกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาให้ทันสมัย 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลการปรับปรุง/พัฒนาออกแบบสารระรายวิชาที่เป็นรูปธรรมต่อคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร  

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่ประชุมได้น าข้อเสนอแนะจากกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

มาปรับปรุงในด้านการสอน การวัดและประเมินผล ตลอดจนสื่อที่ใช้ประกอบการสอนในรายวิชาที่จะ เปิดสอน
ในภาคการศึกษา 2565 และมีมติให้อาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่ง มคอ.3 ก่อนปิดภาคเรียน 30 วัน  ในส่วนของ
การปรับเฉพาะรายวิชานั้น หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์เป็นหลักสูตรที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา
ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ตลอดจน สอดคล้องกับสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงของโลกท่ีมีอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะขอกล่าวแยกเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์และประเด็นความสอดคล้องกับสภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงของโลก 

ประเด็นความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พบว่า หลักสูตรได้พัฒนาและปรับปรุง
รายวิชาต่างๆ ให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เช่น ในรายวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์กชกร เดชะค าภู ได้ให้นักศึกษาค้นประเด็นส าคัญในปัจจุบันที่
น ามาต่อยอดการพัฒนาโครงร่างการวิจัยของของนักศึกษา และมอบหมายให้นักศึกษา ศึกษาบทความวิชาการ
ที่เก่ียวข้องการบริการสาธารณะ เพ่ือฝึกทักษะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตั้งค าถามการวิจัย  

ประเด็นความสอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลกพบว่าหลักสูตรได้พัฒนาและปรับปรุงรายวิชา
ต่างๆ ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของโลก เช่น ในสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์                
จารุกัญญา อุดานนท์  เชิญวิทยากรในประเด็นซึ่งสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและให้นักศึกษาวางแผนการ
ด าเนินงานในทุกกิจกรรม  รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศานศาสตร์ อาจารย์กชกร 
เดชะค าภู ได้ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติใช้โปรแกรม Microsoft Office เพ่ือจะช่วยให้นักศึกษามีทักษะมากขึ้น อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการประกอบอาชีพในอนาคต รายวิชาการฝึก
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์กชกร เดชะค าภู ได้มอบหมายให้นักศึกษาที่ออกฝีก
ประสบการณ์วิชาได้จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินโครงการด้วย
ตนเอง ร่วมกับหน่วยงาน และมีการติดตามประเมินผลทุก 1 เดือนระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากผลการด าเนินงานภายใต้ระบบกลไกข้างต้น ในการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คณะกรรมการ

ประเมินแล้วมีความเห็นว่า ระบบกลไกในการปรับปรุงหลักสูตรที่ใช้มีความเหมาะสม ท าให้หลักสูตรและ
รายวิชาต่าง ๆ สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและศาสตร์ที่ใช้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ลักษณะของรายวิชาที่เป็นการศึกษาถึงสถานการณ์ที่เป็นปรากฏการณ์จริงของสังคมที่มีพลวัต 
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การปรับสาระรายวิชาเพ่ือการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญ และจ าเป็นในทุก
ปีการศึกษา เพ่ือให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
การประเมินผลกระบวนการและการปรับปรุง จากการด าเนินการข้างต้นและผลส ารวจความพึงพอใจ ที่

ประชุมหลักสูตรฯ ได้ สรุปผลการด าเนินการในปีการศึกษาที่ผ่านมามีความพึงพอใจโดยเฉพาะในผลการ 
ด าเนินการข้อที่ 1 และ 2 ที่มีการปรับปรุงแผนการศึกษาซึ่งเป็นการด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีการศึกษา 
2564 ท าให้หลักสูตรฯ มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์และความต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ ซึ่งผลส ารวจความพึง
พอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.66 และความพึงพอใจต่อหลักสูตรการศึกษาของนักศึกษาทุกชั้น
ปี อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.55 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการคุณภาพ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.67  . 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

๕.๒-๑  การก าหนดผู้สอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการอาจารย์ผู้สอนครบทุกรายวิชา  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ:  อาจารย์ผู้สอนทุกคนในทุกรายวิชาต้องมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน หรืสบการณ์ หรือ

มีการประเมินการสอนจากนักศึกษา 3.51 ขึ้นไป  

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอน หลักสูตรมีการด าเนินงานตามขั้นตอนและกลไกที่ก าหนดไว้ โดย

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดท าแผนการเรียนการสอนและวางระบบผู้สอนที่มีความรู้ ความช านาญใน
เนื้อวิชาที่สอน รวมทั้งผู้สอนภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นผู้มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน โดย
มีความสอดคล้องกับ มคอ. 2 ดังนี้ 
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1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันจัดแผนการเรียนการสอนประจ าภาคการศึกษาโดยน า มคอ. 2 มา
พิจารณา 

2. ประธานหลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามประสบการณ์ ผลงานวิชาการ 
จ านวนรายวิชาที่สอน และภาระงาน  

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

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในการประชุมอาจารยผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือก าหนดผู้สอนขึ้นในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2564 โดย

พิจารณาผู้สอนจากวุฒิการศึกษา ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ของอาจารย์ใน
สาขา ก าหนดอาจารย์ผู้สอน  โดยพิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 ในแต่ละรายวิชาเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน พิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความรู้
และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน ประสบการณ์ท างาน และผลงานวิชาการ และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่
ละชั้นปี ไม่เกิน 2 รายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนทุกคนในทุกรายวิชาต้องมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน หรือ
ประสบการณ์  เช่น ในรายวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ ได้ก าหนด ผศ.ดร.จารุกัญญา อุดานนท์ เป็น
ผู้รับผิดชอบซึ่งส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และเชี่ยวชาญในสาขาบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์เป็นผู้สอนในรายวิชาดังกล่าว  

เมื่อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ก าหนดผู้สอนในระหว่างภาคการศึกษาด้วยการประเมินตามสภาพจริงของประธานหลักสูตรและได้แจ้งในที่
ประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบว่านักศึกษาไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการจัดการเรียนการสอน
และอาจารย์ผู้สอนก็มีความพึงพอใจต่อวิชาที่ได้รับผิดชอบสอน และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอนไม่มีรายวิชาใดได้คะแนนต่ ากว่า 3.51 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้จัดประชุมโดยมีวาระในการทบทวนผลการก าหนด

ผู้สอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 พบว่า ระบบที่ใช้ในการคัดเลือกด้วยการประชุมหารือโดยค านึงถึง
ความรู้และความสามารถนั้นท าให้สามารถจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนทุกคนสอนได้อย่างมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เห็นได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่ไม่มีรายวิชาใดต่ ากว่าระดับ 
3.51 แต่อย่างไรก็ตามระบบและกลไกยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกันและก าหนดระบบ
กลไกลใหม่ 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
ในการก าหนดผู้สอนหลักสูตรต้องการให้ระบบกลไกประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้พิจารณาร่วมกัน และก าหนดระบบกลไกใหม่ดังนี้ 
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1. ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบสูตรเพ่ือร่วมกันจัดแผนการเรียนการสคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนตามความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน 

2. ประธานหลักสูตรมอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชาและก าหนดผู้สอนตามประสบการณ์ ผลงานวิชาการ 
จ านวนรายวิชาที่สอน และภาระงาน โดยพิจารณาจาก 

2.1 พิจารณาผู้สอนโดยใช้ผลการประเมินการสอนจากนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ในแต่ละรายวิชา
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  

2.2 พิจารณาผู้สอนจะค านึงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่สอน ประสบการณ์ท างาน และผลงาน
วิชาการ และก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละชั้นปี ไม่เกิน 2 รายวิชา 

3. ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา และด าเนินการสอนรายวิชา 
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
5.อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอน 
6. อาจารย์ผู้ผู้รับชอบหลักสูตรได้จัดประชุมเพ่ือติดตามผลการก าหนดผู้สอนในระหว่าง ภาคการศึกษา 
7. ประเมินการจัดการเรียนการสอนจากนักศึกษาและผู้สอนในสาขาและน ามาแลกเปลี่ยน 
8. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทบทวนกระบวนการก าหนดผู้สอน  
9. ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน 
10. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนและวางแผนใช้ใน ภาคการศึกษาต่อไป 
11. รายงานผลการปรับปรุงก าหนดผู้สอน 
ดังนั้นหลักสูตรจึงก าหนดเป็นระบบและกลไกในการก าหนดผู้สอน และใช้ระบบและกลไก ดังกล่าวในปี

การศึกษา 2565 ต่อไป  

๕.๒-๒  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน            
การสอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: ทุกรายวิชาต้อง มคอ.3 มคอ.4 จ านวน 50 รายวชิา ที่จะต้องส่งให้หลักสูตรภายใน 30 วัน
ก่อนเปิดภาคเรียน  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: มคอ.3 มคอ.4 ต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนและทันสมัยและสามารถใช้จัดการเรียนการสอน
ได้  

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ การ

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

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ กล่าวคือ หลักสูตรได้จัดการประชุมโดยมี

วาระที่กล่าวถึงการก ากับติดตามและการตรวจสอบการ ท า มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้งนี้ที่ประชุมก าหนดให้สร้าง
ตารางการรับส่งและมีมติร่วมกันว่าต้องส่งก่อนวันเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน หลังจากนั้นหลักสูตรได้
ด าเนินการรับเอกสาร มคอ.3 และ มคอ.4 จาก อาจารย์ผู้สอนจนครบทุกรายวิชา จ านวน 43 รายวิชา และ
ประชุมวิพากษ์ มคอ.3 และมคอ.4 ของภาคเรียนที่ 1/2564 ผลการวิพากษ์พบว่าแต่ละรายวิชามีการปรับปรุง
เนื้อหาการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะ  การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ครอบคลุมกับค าอธิบายรายวิชาสามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ 

ขณะที่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ก าหนดให้คณาจารย์ทุกคนได้ส่ง มคอ.3 และ มคอ.
4 ภายในวันที่ 25 กันยายน 2564 และมอบหมายให้ ผศ.ดร.จารุกัญญา อุดานนท์  เป็นผู้รวบรวม ภายหลัง 
หลักสูตรจึงได้จัดการประชุม โดยมีวาระการประชุมเพ่ือวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ.4 ที่จะใช้ในภาคเรียนถัดไป 
ผลการวิพากษ์ พบว่า ในแต่ละรายวิชาควรมีการใช้สื่อประกอบการสอนที่มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนควรน างานวิจัยมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 และภาคฤดูร้อน หลักสูตรได้จัดประชุมขึ้นเพ่ือทบทวนผลการ

ด าเนินการก ากับและติดตามผลการด าเนินการจัดท ามคอ.3 และ มคอ.4 พบว่า ทุกรายวิชาได้ส่ง มคอ.3 / มคอ.
4 ก่อนเปิดภาคเรียนและการวิพากษ์ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนนั้น โดยให้ความส าคัญกับการพิจารณาในประเด็น
การจัดการเรียนการสอนที่พัฒนานักศึกให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ใน Curriculum Mapping รวมทั้ง
การตรวจสอบการน าผลการประเมินตาม มคอ.5 มาปรับปรุงพัฒนา พบว่า มี 1 รายวิชา คือ การบริหาร
งบประมาณภาครัฐ มีประเด็นการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ที่และสอดคล้อง Curriculum 
Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 หลักสูตรจึงได้ประชุมร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนและให้ปรับปรุง มคอ.3 และ 
มคอ.4  จึงช่วยให้สามารถวิเคราะห์ทบทวนผลการวางแผนการจัดการเรียนการสอนได้ดี ตลอดจนช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของ มคอ.3 / มคอ.4 โดยอาจารย์ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และ มคอ.4 
อีกทั้งมีการปรับกลวิธีในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน เช่น การใช้สื่อ
ประกอบการ การสอนแบบออนไลน์ในภาคฤดูร้อนเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค่โร่น่า 
2019 และจัดเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การประเมินผลการเรียนได้ตรงตามสภาพจริง 
และตรงตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และท าให้ปรับปรุงรายละเอียดบางส่วนของรายวิชาได้ทันท่วงที  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือพิจารณาระบบและกลไกด าเนินงานและ เห็นว่าระบบการก ากับ 

ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน  สามารถใช้ 
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งานได้ยังไม่ชัดเจนนักเนื่องจากมีรายวิชา ที่จัดท ารายวิชา มคอ. 3 และ มคอ. 4 ในประเด็นการพัฒนาผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาไม่สมบูรณ์ที่และสอด Curriculum Mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ทั้งนี้เนื่องจาก การ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 ใช้หลักสูตรปรับปรุงปีการศึกษา 2561 และมีการปรับปรุง
รายละเอียดการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ทันสมัย โดยหลักสูตรขาดการชี้แจงกับอาจารย์ผู้สอนใน
ภาพรวม ดังนั้นเพ่ือระบบและกลไกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาจัดท ารายละเอียดมคอ 3  
และ มคอ.4 ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถจัดส่งได้ตามก าหนดเวลา  ดังนั้นที่ประชุมได้พิจารณาร่วมกัน และ
ก าหนดระบบกลไกใหม่ดังนี้ โดยเพ่ิมขั้นตอนการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และ
อาจารย์ผู้ในหลักสูตรทุกคน  

 

๕.๒-๓  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: 1. มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 
 2. มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่มีบูรณาการบริการวิชาการทางสังคม 

  3. มีรายวิชาอย่างน้อย 1 รายวิชา ที่มีการบูรณาการกับการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษามีประสบการณ์ตรงในการลงพ้ืนที่ท าวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม ท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรได้ก าหนดกระบวนการการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย/

งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตามระบบการกากับ 
ติดตาม และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม  

1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อคัดเลือกรายวิชาและผู้รับผิดชอบที่จะบูรณา
การกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการด้านการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ 
บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 

4. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ก าหนด 

7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง ตามผลการประเมิน 

8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้จัดการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีวาระเพ่ือพิจารณา รายวิชาที่จะจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการทั้ง 3 
ด้านคือ การวิจัย การบริการวิชาการ และ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าหลักสูตรมี
รายวิชาที่สามารถบูรณาการร่วมกัน ได้และมีความพร้อมทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร และงบประมาณ ทั้งนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ก าหนดให้รายวิชา การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น รับผิดชอบโดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะค าภู ได้บูรณากับการวิจัย เรื่อง การจัดการภาครัฐแนวใหม่ของ
องค์การปครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น  บูรณาการ
กับการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์สู่สังคม การเพ่ิมประสิทธิภาพงาน
สภา  และ รายวิชาคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับผู้บริหารรับผิดชอบโดย อาจารย์ส าราญ วิเศษ  บูรณาการ
สอนกับการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
หลักสูตรจึงได้ด าเนินการบูรณาการดังนี้ 
- การบูรณาการการเรียนการสอนกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รายวิชา คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ

ผู้บริหารรับผิดชอบโดย อาจารย์ส าราญ วิเศษ โดยมอบหมายให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีวัน
เข้าพรรษา เดือนมิถุนายน 2564  เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจงหวัดนครพนม   และน ามาแลกเปลี่ยนใน
ห้องเรียน 

-การบูรณาการการเรียนการสอน รายวิชา การจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น บูรณาการกับบริการวิชาการ
แก่สังคม โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพกิจการสภา การประชุมสภา และการจัดท าข้อบัญญัติ เทศบัญญัติท้องถิ่น ใน
ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2565 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล ข้าราชการ หรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น วันที่  12-14 พฤษภาคม 2565  

- การบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยรายวิชา ก าหนดให้รายวิชา การจัดบริการสาธารณะของ
ท้องถิ่น รับผิดชอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กชกร เดชะค าภู ได้บูรณากับการวิจัย เรื่อง การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ขององค์การปครองส่วนท้องถิ่นในการเสริมสร้างความมั่นคงของผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น    โดยให้
นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการลงพ้ืนที่เก็บรวมรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หลังจากการลงพ้ืนได้
มอบหมายให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มกันอภิปรายแลกเปลี่ยนถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย 

หลักสูตรมีวัตถุประสงค์ในการบูรณาการ จ านวน 4 ข้อด้วยกัน คือ (1) เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยการบูรณาการระหว่างรายวิชา (2) เพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยของอาจารย์โดยบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอน (3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์จริงในการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลในท้องถิ่น (4) เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถเขียนรายงานและมีผลงานการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งพบว่า  นักศึกษาได้รู้จักการประยุกต์ใช้ความรู้
ในห้องเรียนควบคู่กับการด าเนินชีวิตจริง เป็นการเรียนที่เน้นทั้ง  ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติ และเป็นการเปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้รับฟังความรู้และประสบการณ์ จากชุมชนอีกด้วยรู้จักการเป็นทีมงาน ท าหน้าที่ประสานงาน 
ต้อนรับผู้เข้าร่วม โครงการ ดูแลการจัดงาน และได้เผชิญสถานการณ์ปัญหาเฉพาะหน้า และเรียนรู้ถึงการแก้ไขปัญหา
ใน สถานการณ์และได้ประสบการณ์ตรงด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
   การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรได้จัดการประชุม พบว่า 

หลักสูตรได ้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว พบว่า ผลของการด าเนินการ คือ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนั้น
ต่างได้รับประสบการณ์ตรงด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ า รุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็
ตาม อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องการให้ ระบบและกลไกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมได้พิจารณา
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ร่วมกัน และก าหนดระบบกลไกใหม่ ในขั้นตอนที่ 1 และ 3 เนื่องจากในการด าเนินการบูรณาการร่วมกันไม่สามารถ
ด าเนินการไปตามแผน กระบวนการลงพ้ืนไม่เป็นไปตามที่ตกลงกัน ในปีการศึกษาต่อไปเป็นควรมีมีการปรับปรุง 
ระหว่าง ผู้สอน กับเจ้าของโครงการเพ่ือท าการปรับเปลี่ยน และในปีการศึกษา. 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า  ดังนั้นหลักสูตรจึง
ก าหนดระบบและกลไกในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม  

1. หลักสูตรจัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกันอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดขอบโครงการเพ่ือ
คัดเลือกรายวิชาและผู้รับผิดชอบที่จะบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการด้านการการวิจัย การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ผู้รับผิดชอบโครงการ เพ่ือก ากับติดตามการ
ด าเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4. ประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ก าหนด 

7. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มี การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามผลการปรับปรุง ตามผลการประเมิน 

8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 

๕.๓-๑  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ: มีการประเมินกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน จ านวน 53 รายวชิา   

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: นักศึกษาทุกคนได้รับการประเมินด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพและผลการประเมินเป็นไปตาม
ศักยภาพ ทุกรายวิชามีการประเมินได้ครอบคลุมทุกจุดเน้น  

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ มีระบบและกลไกในการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาแบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการสอนและวัดผลประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาประจ าการศึกษาและจัด

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

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

อาจารย์ผู้สอนสามารถเลือกใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่จะสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของรายวิชาได้อย่าง
เหมาะสมเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แจ้งให้นักศึกษาทราบสัปดาห์แรก โดยให้
อาจารย์ผู้สอนก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับสาระ และผลการเรียนรู้ของแต่ละ
รายวิชา และผลการเรียนรู้ของหลักสูตร พร้อมทั้งระบุกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลแต่ละสัปดาห์ใน
แผนการสอนเป็นรายคาบ ซึ่งแต่ละรายวิชาจะมีการประเมินผู้เรียน ทั้งการทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัยส าหรับ
รายวิชาทฤษฎี และ อีกทั้งยังมีการสังเกตพฤติกรรมขณะปฏิบัติเพ่ือดูทักษะของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการ
ท างานกิจกรรมกลุ่มในกลุ่มรายวิชาปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรที่ก าหนดไว้
โดยอาจารย์ผู้สอนจะด าเนินการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบเก็บคะแนน การสอบ
กลางภาค และวิธีต่างๆ ตามที่ได้ก าหนดไว้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทุกรายวิชา และเมื่อจัดการเรียน
การสอนไปในระยะหนึ่ง อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งรายละเอียดของคะแนนให้นักศึกษาทราบ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ประเมินตนเอง และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนของตนเอง รวมทั้งสามารถตรวจสอบผล การ
เรียนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน หลังจากนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงด าเนินการสรุปผลการเรียนทั้งหมดของรายวิชา เพ่ือแจ้ง
ให้นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการเรียนกับอาจารย์ผู้สอนเป็นคู่ขนานกันระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา  

เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณาผลการด าเนินงาน
ตาม ระบบกลไก พบว่า หลักสูตรจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ 5 ด้าน ตาม 
Curriculum Mapping ด้วยเครื่องมือการประเมินที่หลากหลาย อาทิ ข้อสอบ รายงาน โครงงาน พฤติกรรมการ
เข้าชั้นเรียน การวัดทักษะและการปฏิบัติงาน ตามสภาพจริงในการประกอบอาชีพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
ได้จัดส่งผลกาเรียนมายังหลักสูตร โดยนักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียน ได้รับการประเมินผลการเรียนตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโปร่งใส่ พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการด าเนินของรายวิชา มคอ. 5 
และ มคอ.6  ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 1. อาจารย์ ดร. เขมิกา ทองเรือง 2. อาจารย์เจษฎา ไชยตา 3. 
อาจารย์ประพัฒน์พงศ์ ปรีชา 4. อาจารย์คณิน เชื้อดวงผุย 5 อาจารย์เอ้ือ  มูลสิงห์ 6. อาจารย์กษมา  ประเสริฐ
สังข์ 7. อาจารย์ ดร.ปิติณัช ไศลบาท 8. ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดค าส่วน 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ในการประเมินผู้เรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการประชุมหลักสูตรฯ 

จึงมีมติเห็นชอบให้คงการด าเนินการในส่วนที่ดีแล้วต่อไป ส่วนด้านที่ต้องปรับปรุงส าหรับปีการศึกษา 2564 ได้แก่ 
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การเพ่ิมการตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ และผลจากการทวนผลสัมฤทธิ์รายวิชา พบว่า ในการประเมินทักษะการ
เรียนรู้ 5 ด้าน ยังขาดการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มีมติ ให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา สร้างเกณฑ์ในการ
ประเมินให้ชัดเจน เพ่ือผลการประเมินผู้เรียนที่มีความเชื่อมั่นยิ่งข้ึน 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้มี

การปรับระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ของนักศึกษา
ดังนี้ 

1.อาจารย์ผู้สอนศึกษารายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือออกแบบการจัดการเรียนการสอน 
และจัดท า มคอ. 3  

2. อาจารย์ผู้สอนสร้างเครื่องมือในการวัดผลประเมินผลตามกรอบ TQF และน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

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

หลักสูตร  
6. อาจารย์ผู้สอนน าเสนอผลการประเมิน (เกรด) ฉบับร่าง ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือพิจารณา

ความเหมาะสม โดยที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอาจซักถามวิธีการวัดผล และเอกสาร แสดงวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาได้  

7. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับทราบและรับรองผลการประเมินผล การเรียนรู้ในรายวิชาแล้ว
ประธานลงนามรับรองในใบส่งผลการเรียนฉบับจริง หรือเสนอให้อาจารย์ ทบทวนการประเมินการเรียนรู้ของ
นักศึกษาใหม่ในกรณีที่มีข้อสงสัย อาทิ มีผลการเรียนได้ระดับ A เกือบทั้งชั้นเรียน หรือ F เกือบทั้งชั้นเรียน เป็นต้น 
ทั้งนี้อาจร้องขอให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงด้วยวาจา หรือเอกสาร อนึ่งหากผลการประเมินนั้นมีข้อติดขัดประธาน
หลักสูตรอาจตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลการเรียนรู้ใหม่ได้ตามแต่กรณีที่เห็นสมควร  

8. ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนโดยคณะกรรมการทวนสอบ  
9. หลักสูตรทบทวนกระบวนการวางแผนและตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและน าผล

จากการตรวจสอบไปปรับปรุง  
10. ก าหนดแนวทางส าคัญที่ได้จากการทบทวนกระบวนการข้างต้นแล้วก าหนดเป็นรูปแบบเพ่ือใช้ในปี  

ต่อไป 
ดังนั้นหลักสูตรจึงน าระบบ/กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ไปใช้นปีการศึกษา 2564 ต่อไป  
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๕.๓-๒  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: รายวิชาที่เปิดสอนปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  จ านวน  43             
ได้ด าเนินการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ: ประเมินตามความรู้และความสามารถของ นักศึกษาอย่างแท้จริง โปร่งใสและตรวจสอบได้  
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ด าเนินการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้

ของนักศึกษาตามระบบกลไก ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการเรียนรู้ไปยังคณะ  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
3. ด าเนินการจัดการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน  
4. น าเสนอผลการทวนสอบต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
6. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบ 
  

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือก าหนดรายวิชาที่

จะทวนสอบทั้งหมด 4  รายวิชา ซึ่งครบตามเกณฑ์การทวนสอบทุกรายวิชาก่อนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
ประกอบด้วยรายวิชา พฤติกรรมองค์การ หลักรัฐศาสตร์ รัฐธรรมนูญและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ประยุกต์ใช้งานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบว่า การทวนสอบครั้งนี้ ทุกวิชามีกระบวนการในการตัดสินผลการ
เรียนที่เหมาะสมและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติโดยมีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการว่าควรเก็บ
ผลการประเมินและค าชี้แนะเพ่ือน าไป ปรับปรุงแก้ไขในการปรับปรุง มคอ.3 ในรอบต่อไปโดยอาจต้องสร้าง
เครื่องมือเพ่ือตรวจทานการปรับปรุงจากการประเมินรอบที่ผ่านมาและเสนอแนะให้มีการท าวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ิมข้ึน  

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการทวนสอบ ครบทุกรายวิชาตลอดหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้

ร่วมกันตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการด าเนินการตาม
ระบบกลไกดังกล่าวใน และพบว่า ระบบและกลไกดังกล่าวมีประสิทธิภาพ เมื่อด าเนินการตามระบบแล้วหลักสูตร
สามารถด าเนินการทวนสอบได้ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้  และผลจากการทวนสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบพบว่าทุก
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน และมีการประเมินผล
ตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีการประเมินผลตามสภาพจริง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น 
ที่ประชุมจึงได้มีมติให้มีการปรับระบบกลไก  
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 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้มี
การปรับระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนนักศึกษา และรายงานผลการเรียนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา หากมีคะแนนที่

ผิดปกติ อาจขอให้อาจารย์ชี้แจง หรือขอตรวจสอบเครื่องมือในการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
3. อาจารย์ผู้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ  
4. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบที่มาจากอาจารย์ภายในคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และภายนอก

คณะ หรือ ภายนอกมหาวิทยาลัยนครพนม 
5. ด าเนินการจัดการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน  
6. น าเสนอผลการทวนสอบต่ออาจบหลักสูตร 
7. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบ 
ผลของการปรับปรุงระบบกลไกการยังไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากต้องรอผลการ

ด าเนินการของระบบการประเมินผู้เรียนในปีการศึกษา 2565 

๕.๒-๓  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)   
เป้าหมายเชิงปริมาณ: 1. มคอ 5 / มคอ 6 จ านวน 44 รายวิชา 

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

2. มคอ. 7 มีความถูกต้องสมบูรณ์และรายงานตรงตามระเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกและมีผลการประเมินตนเองใน การ

ก ากับการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) ระดับมากกว่า 
3.01 ติดต่อกันมา 3 วงรอบ คือตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2564  ซึ่งแสดงให้เห็นระบบ และกลไกท่ีมีคุณภาพ 
ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ใช้ระบบกลไกในการ ก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้  

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และการประเมิน
หลักสูตร 

2. ด าเนินการตามแผนโดยก ากับติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดู
ร้อน) 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก ากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการด าเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ

รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
และจัดท า รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

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

หลักสูตรเพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 

6. ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร 

7. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินหลักสูตร 

8.. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินหลักสูตร ประเมินผลกระบวนการด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมินการ
จดัการ 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
หลักสูตรได้จัดประชุมโดยได้วางแผนในการก ากับติดตามการจัดท า มคอ.5 และ มคอ.6 ประจ ารายวิชา 

ทั้งนี้หลักสูตรได้ก าหนดให้จัดท าให้แล้วเสร็จหลังสิ้นสุดภาคเรียนไม่เกิน 30 วัน และจัดท า มคอ.7 หลังสิ้นสุดปี
การศึกษาไม่เกิน 60 วัน โดยก าหนดให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้ติดตามการส่งรายงาน ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอนได้
รับทราบแนวทางปฏิบัติและได้จัดการเรียนการสอนต่อเนื่องจนสิ้นสุดภาคเรียนจึงได้ด าเนินการจัดท า มคอ.5 
และ มคอ.6 โดยประธานหลักสูตรได้มีบันทึกข้อความเพ่ือก ากับและติดตาม การรายงานการประเมินการเรียน
การสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) แจ้งไปยังอาจารย์ผู้สอนทุกคนให้รับทราบและปฏิบัติตามห้วงเวลาที่ก าหนด  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 (มคอ.7) และ
ก าหนดให้แล้วเสร็จหลังสิ้นปีการศึกษาไม่เกิน 60 วัน 

ผลจากการประชุมและก าหนดช่วงเวลาส่งเอกสารชนิดต่าง ๆ ตลอดจนการก ากับติดตามของ ประธาน
หลักสูตรทั้งทางวาจา และลายลักษณ์ พบว่า ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนมีความ
กระตือรือร้นในการจัดท า มคอ.5 และ  มคอ.6 และสามารถส่งทันตามเวลาที่ก าหนดส่งผลดีต่อการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานปีการศึกษา 2564 (มคอ.7) ในการก าหนดส่ง
ก่อนเวลาที่เกณฑ์กกหนดไว้ในปีการศึกษานี้ช่วยให้สามารถติดตามได้ครบ โดยมี มคอ.5 และ มคอ. 6 ในการ
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.5 จ านวน 43 รายวิชา และ 
มคอ. 6 จ านวน 2 ตามจ านวนวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานี้และสามารถจัดท า มคอ.7 ได้เร็วขึ้นอีกด้วย  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า ขั้นตอนการก ากับติดตามที่ก าหนดวันส่ง มคอ.5/ มคอ.
6 อย่างชัดเจน ท าให้สามารถติดตาม มคอ. ได้ครบทุกวิชา คือ 43 วิชา แต่อย่างไรก็ตามเมื่อ พิจารณา
กระบวนการด าเนินงานแล้ว พบว่าระบบยังไม่ชัดเจน หลักสูตรจึงร่วมกันพิจารณา และ ปรับปรุงระบบ โดยแยก
เป็น 2 ระบบ คือ ระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 /มคอ.
6) และ ระบบการก ากับการจัดการเรียนการสอนและประเมิน หลักสูตร (มคอ.7)   

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
จากการทบทวนระบบกลไกปีการศึกษา 2564 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงได้มีมติ ให้มี

การปรับการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 
ระบบการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 /มคอ.6)       

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผนการด าเนินงานและก ากับติดตาม มาตรฐานการท า
ประมวลผลการสอนของอาจารย์      

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

3. อาจารย์ผู้สอนจัดทวนสอบในรายวิชา     
4. อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 5 มคอ. 6 ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด       
5. อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 5 มคอ. 6 ตามระยะเวลาที่ก าหนด    
6. หลักสูตรรวบรวม มคอ.5 มคอ.6 เพ่ือตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล เปรียบเทียบ

กับ มคอ. 3 มคอ.4  
7. ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบและพัฒนากระบวนการ 
8. หลักสูตรรายงานผลการปรับปรุง  
9. มีแนวปฏิบัติที่ดี 

ระบบการก ากับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  
1.หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์ม มคอ.7  
2.หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  
3.คณะกรรมการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินการแต่ละตัวชี้วัดต่ออาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตร 
4. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรร่วมพิจารณาผลการด าเนินการคณะกรรมการด าเนินงาน ปรับแก้ไข

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

 ผลการปรับปรุงระบบกลไก  (เป็นรูปธรรม) 
ดังนั้นหลักสูตรจึงมีมติให้น าระบบและขั้นตอนที่การเกิดจาการทบทวนระบบและกลไกในปีการศึกษา 

2564 ใช้ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4)    
 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 

 การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดภาคการศึกษา จ านวน 7 ครั้ง และอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมการประชุม คิดเป็นร้อยละ 100 
หลักฐาน 
รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1 ถึง ครั้งท่ี 7 
 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) เป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2558 
หลักฐาน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ รัฐประศาสนศาสตร์) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) 
 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน 
 มีรายละเอียดของรายวิชาฯตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 จ านวน 54 วิชา โดยแยก
เป็นรายวิชา มคอ. 3 จ านวน 51 วิชา และ มคอ.4 จ านวน 2 วิชา ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา 
 
หลักฐาน 

มอค. 3 และ มคอ. 4 
 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 
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ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาฯ และรายงานการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคปฏิบัติตาม มคอ.5 จ านวน 51 รายวิชา และ มคอ.6 จ านวน 2 รายวชิา แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอน รวมทั้งหมด 53 รายวิชา  
หลักฐาน 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 
 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังปีการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
 มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 แล้วเสร็จภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
หลักฐาน 

มคอ. 7  

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ้ามี) 4 วิชา ซึ่งครบทุกวิชาเมื่อจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร  
 
ผลการด าเนินงาน 
 มีการวางแผนรายวิชาฯ ที่จะท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2564 ก าหนดรายวิชาที่ใช้ในการทวนผลสัมฤทธิ์ จ านวน 4 ราย
และครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนตลอดหลักสูตร มีการทวนสอบโดยคณะกรรมการด าเนินการทวน
สอบและสรุปผลการทวนสอบรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ
ประจ าคณะ และอาจารย์ผู้ประสานรายวิชาฯ เพ่ือน าไปด าเนินการปรับปรุงการเรียนการสอน
ต่อไป 
หลักฐาน 

รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  
มคอ.๗ ปีที่แล้ว 
ผลการด าเนินงาน 
 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน โดยการก าหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการ
สอน กับการบริการวิชาการ การวิจัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้ครบทุกประเด็น ใน
รายวิชาโดยระบุไว้ใน มคอ.3 ที่ชัดเจน 
 
หลักฐาน 

มคอ. 7, มคอ.2 
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ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนินงาน 
 สาขาวิชารัฐประศาสตร์มีแนวทางการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับอาจารย์ใหม่ แต่ในปีการศึกษา 2564 สาขาวิชารัฐประศาสตร์ไม่มีอาจารย์ใหม่. 

หลักฐาน 
สมอ. 08 

 

 

9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
ผลการด าเนินงาน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
ต่อปี 

หลักฐาน 
สรุปโครงการ 

 

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี  
 
ผลการด าเนินงาน 
 หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน การบริหารจัดการสายสนับโดยคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

หลักฐาน 
- 
 

- 

1๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีคุณภาพของหลักสูตร ภาพรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุดมีค่าเฉลี่ย 4.62 

หลักฐาน 
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ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

1๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 
๕.๐ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.87  
 
หลักฐาน 

รายงานผลการประเมินบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และอัตลั กษณ์  
(ระดับอุดมศึกษา) 
 
 

 

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 11 

 จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1 - 5 5 
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คุณภาพของการสอน 
 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน  
ตารางท่ี 4.7  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   
 

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดย 

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

๑ 30003100 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1/2564    
๒ 30003103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 1/2564    
๓ 30002101 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1/2564    
๔ 30002103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 1/2564    
๕ 30007101 มนุษย์สังคมในอนุภาคลุ่มน้ าโขง 1/2564    
๖ 3007101 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และความเป็น

ผู้ประกอบการ 
1/2564    

๗ 3004108 เศรษฐศาสตร์การปกครอง 1/2564    
๘ 30005104 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 1/2564    
๙ 30004102 คุณธรรมจริยธรรมกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต 
1/2564    

๑๐ 30102301 หลักรัฐศาสตร์ 1/2564    
๑๑ 30102302 หลักรัฐประศาสนศาสตร์ 1/2564    
๑๒ 30111228 รัฐธรรมนูญ 1/2564    
๑๓ 30004108 เศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ 1/2564    
๑๔ 30102207 นโยบายสาธารณุและการวางแผน 1/2564    
๑๕ 30102209 องค์การและการจัดการ 1/2564    
๑๖ 30102308 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ 1/2564    
๑๗ 30102312 กฎหมายปกครอง 1/2564    
๑๘ 30102210การบริหารและการปกคอรงท้องถิ่น

เปรียบเทียบ 
1/2564    

๑๙ 30102430 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1/2564    
๒๐ 30102405 ภาษาอังกฤษส าหรับรัฐประศาสน

ศาสตร์ 
1/2564    

21 301002403 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้าน
การจัดการ 

1/2564    

22 30102311  ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสน
ศาสตร์เบื้องต้น 

1/2564    

23 30102402  สถิติส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 1/2564    
24 30102203 เศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณะ 1/2564    
25 30102432 พฤติกรรมองค์การ 1/2564    
26 30001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2/2564    
27 30002102 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2564    
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 
ผลการประเมินโดย 

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

28 30003101 ภาษาจีนเบื้องต้น 2/2564    
29 30005101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน

ชีวิตประจ าวัน 
2/2564    

30 30006101 การรู้สารสนเทศในสังคมดิจิทัล 2/2564    
31 30003102 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 2/2564    
32 30005106 คณิตศาสตร์และตรรกวิทยา 2/2564    
33 30006104 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 2/2564    
34 30102204 ระบบบริหารราชการไทย 2/2564    
35 30102409 การเมืองการปกครองไทย 2/2564    
36 30102206 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น

ไทย 
2/2564    

37 30111401 ความเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 2/2564    
38 30102302 การศึกษาความเป็นไปโครงการการ 2/2564    
39 30102301 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ 2/2564    
40 30102302 พฤติกรรมองค์การ 2/2564    
42 30102303 การจัดการงบประมาณของรัฐ 2/2564    
43 30102305 การวางแผนและประเมินผลโครงการ 2/2564    
44 30102310 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2/2564    
45 30102901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2564    
46 30102308 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2/2564    
47 30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2564    
48 30111405 กฎหมายลักษณะพยาน 2/2564    
49 30102316 เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป 2/2564    
50 30002104 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 2/2564    
51 30102417 การบริหารการปกครองท้องถิ่น

เปรียบเทียบ 
2/2564    

52 30004105 คุณธรรมจริยธรรมและภาวะผู้น า 2/2564    
53 30102307 การวิเคราะห์โครงการและการบริหาร

โครงการ 
2/2564    

55 30102206 การบริหารและการปกครองท้องถิ่น
ไทย 

2/2564    

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
ทุกรายวิชามีผลการประเมินการสอนมากกว่า 3.54 
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ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

๑. คุณธรรม จริยธรรม จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งในภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ พบว่า ยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนาในเรื่องของ
ความซื่อสัตย์และความมีวินัย การตรงต่อเวลา 

ให้อาจารย์ผู้ที่เข้าปฐมนิเทศทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมถึง
อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศ
ได้เน้นย้ าถึงความซื่อสัตย์และ
ความมีวินัยในการเรียนและการ
ฝึกปฏิบัติงาน  

๒. ความรู้ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับ
จ านวนชั่วโมง 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ เนื้อหา
ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ จ า เ ป็ น  ใ ห้
ส อด ค ล้ อ ง กั บ เ ว ล า ที่ ถู ก
ก าหนดด้วยหน่วยกิต 

๓. ทักษะทางปัญญา การจัดการเรียนการสอนในวิชาเน้นการบรรยาย ซึ่งไม่เอ้ือให้
เกิดทักษะทางปัญญาได้อย่างเต็มที่ 

ควรมีการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning เพ่ิมมากขึ้น 

๔. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

- นักศึกษามีการรวมกลุ่มในการเรียน และการท า
กิจกรรม แต่เป็นลักษณะกลุ่มเพ่ือนสนิท 

- กระตุ้นและส่งเสริมการท างาน
เป็นทีม การมีความเอ้ืออาทรต่อ
กัน การช่ วย เหลือและให้
ค าแนะน า 

๕. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

-นักศึกษาไม่ทราบฐานข้อมูลในการสืบค้นงานด้าน
วิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ และไม่ทราบถึง
วิธีการพิจารณาความน่าเชื่อถือของฐานข้อมูลนั้น 

เพ่ิมเนื้ อหาในการสืบค้นของ
ฐานข้อมูลทางรัฐประศาสนศาสตร์
และการพิจารณาความน่าเชื่อถือ
ของฐานข้อมูล โดยการสอดแทรก
ในรายวิชาที่มีการมอบหมายงาน
ให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมและ
บรรจุ รายการฐานข้อมูลการ
สืบค้น ใน  มคอ. 3 และ มคอ. 4 

๖.  ถ้ามี 
 
 

  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี 
 จ านวนอาจารย์ใหม่  -           จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ  -         

 
 

ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย์ 

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่ 13  โดยสมาคมรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์     คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อ : 
“พลวัตรรัฐประศาสนศาสตร์” : ปัญหา โอกาส 
และความท้ าทาย (Dynamics of Public 
Administration: Problems, Prospects and 
Challenges)  วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 
2564 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

 

9 - อาจารย์ได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

โครงการแนวทางการพัฒนาตนเองเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งวิชาการ วันที่  3 พฤษภาคม 
2565 ณ  ห้องปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 

 

9 - อาจารย์ได้รับความรู้ในการพัฒนา
ตนเองเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชการ 

 
หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 5.1  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

-ขาดบุคลากรด้านงาน
เอกสาร 

- การบริหารจัดการงานธุรการของ
สาขาวิชาล่าช้า 

- จัดหาบุคลากรสายสนับสนุนมาแบ่งเบา
ภาระงาน 

-ยังมีอาจารย์บางส่วนขาด
ความเข้าใจในการจัดท า 
มคอ. 3  มคอ .4 และการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 

ท าให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรใช้เวลา
ในการวิพากษ์รายงานมคอ. 3-6 
มากขึ้น 

- ประชุมอาจารย์ผู้สอนทุกคนก่อนเปิด
ภาคการศึกษา 
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ตารางท่ี  5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6)   
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๖.๑-๑  ระบบการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี          
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ: จ านวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ: จ านวนสิ่งสนับสนุนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ 

เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา 
3. รายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน 

กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา
ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

4. จัดท าแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
ให้เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

5. ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้ 

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

บริการ) 
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการผลการส ารวจความต้องการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาด าเนินเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน 
รู้ดังนี้  
1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  60  ที่นั่ง 
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้70  ที่นั่ง 
3.  ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้  198 ที่นั่ง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
4. ห้องเรียน ชั้น 3,4,5ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจ านวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้  50 ที่นั่ง 
5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้  40  ที่นั่ง 
6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  30  ที่นั่ง 
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร  สามารถนั่งได้  500  ที่นั่ง 
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้   
9.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง 
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอ้ี และซุ้มส าหรับการนั่งท างานของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
11.  การเพ่ิมเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล  

 

๖.๑-๒  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วน

ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการผลการส ารวจความต้องการต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้มาด าเนินเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน รู้
ดังนี้  

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

๖.๑-๓  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน    
การเรียนรู ้

เป้าหมายเชิงปริมาณ:  ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  
เป้าหมายเชิงคุณภาพ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของนักศึกษา 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
จากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2564 และการสอบถาม

นักศึกษาถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรหาให้ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของนักศึกษา โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และต าราเรียนทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ ห้องพัก และห้องแลกเปลี่ยนส าหรับนักศึกษา และออาจารย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าเข้าที่ประชุม
เพ่ือพิจารณาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพียงพอและตรงกับความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา โดย
เสนอความต้องการไปยังคณะ ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนในปีงบประมาณ 2564 

ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มา ปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความ ต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อไป ซึ่งในปี
การศึกษา 2564 มีผลการประเมินดังนี้ 

   
ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
 

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

คุณภาพการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย  
( ) S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.72 .74 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 4.65 .78 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ 4.66 .66 มากที่สุด 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 4.64 .62 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.67 .70 มากที่สุด 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  
มีการน าผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและข้อร้องหารือในการประชุมณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรได้ พิจารณาผลการด าเนินการย้อนหลัง ในปีการศึกษา 2562 คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ด าเนินการ
จัดหาหนังสือ โดยที่ประชุมเห็นควรให้จัดหาต าราที่มีเนื้อหาทันสมัยและน่าสนใจเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้า 
เพ่ิมเติม  คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และพบว่าอาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจ 
แต่ยังพบว่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่นั้นยัง ขาดโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิจัยยังไม่สมบูรณ์ 
และจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 อาจารย์จะต้องด าเนินการจัดการเรียการสอนแบบ
ออนไลน์ปีการศึกษา 2564 จึงมีความต้องการให้หลักสูตรจัดหาคอมพิวเตอร์ รวมทั้งโปรแกรมที่มีความสมบูรณ์
ส าหรับการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และเสนอต่อคณะในการจัดห้องส าหรับพัก และพบอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาแยกจากห้องเรียน 

ผลจากการปรับปรุงระบบกลไก 
 หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน มีการท าความสะอาด  ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ให้สะอาด จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอ้ีให้เป็นระเบียบ มีการน านวัตกรรม  เทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์ การประชุม รวมทั้งด าเนินการจัดสรร
ให้มีห้องพักนักศึกษา และห้องส าหรับปรึกษาและเข้าพบนักศึกษา แยกออกจากห้องเรียน ในชั้น M คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ได้ทีละกลุ่ม ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19  
ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

คุณภาพการให้บริการ 
ค่าเฉลี่ย  
( ) S.D. 

ระดับความ 
พึงพอใจ 

1. ด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4.68 .68 มากที่สุด 
2. ด้านบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 4.74 .72 มากที่สุด 
3. ด้านสิ่งอ านวยที่จ าเป็นอื่น เช่น การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล และอื่น ๆ 4.69 .68 มากที่สุด 
4. ด้านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 4.66 .65 มากที่สุด 

รวมทุกด้าน 4.70 .69 มากที่สุด 
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หมวดที ่6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคณุภาพหลักสูตรจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
 

ตารางท่ี 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การน าไปด าเนนิการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

-ควรเพิ่มเนื้อหาวิชาที่สามารถน าไปใช้ได้
จริงในการท างาน 
-ควรเพิ่มเติมเนื้อการสื่อสารการผู้รับบริการ 
ประชาชน 
 

เห็นด้วยกับความเห็น 
 
เห็นด้วย 

-เนื้อหาวิชาที่สามารถน าไปใช้ได้จริงใน
การท างานมากขึ้น 
 
 

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

 
ตารางท่ี 6.2  ผลการประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
 
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ เช่น การท างานเป็น
ทีม การเสริมสร้างภาวะผู้น าให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- ไม่มี – 

 
ตารางท่ี 6.3  ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 
 
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยให้ผู้บังคับบัญชา/หัวหน้าหน่วยงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- ควรพัฒนาทักษะความเป็นผู้น า 
- ควรพัฒนาภาษาอังกฤษ 
- ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในด้านการใช้
เทคโนโลยีในการท างาน 

เห็นด้วยกับผลการประเมิน 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
    - ไม่มี – 
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ตารางท่ี 6.๔  ผลการประเมินจากศิษย์เก่า 
 
กระบวนการประเมิน 
- แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา 
 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
-ไม่มี- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน        
 
 

หมวดที ่7  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 7.1  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
โครงการ TED Talks PA NPU ห้องศิร
สิ ท ธิ์  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
โดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นผู้ด าเนิน
โครงการตั้งแต่การวางแผนด าเนิน
โครงการ การด าเนินโครงการ และการ
ประเมินโครงการ และอาจารย์ ดร. 
จ า รุ กั ญญา  อุ ด านนท์  ผู้ ส อน ให้
ค าปรึกษาในการด าเนินโครงการ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้เข้าร่วม
กิจกรรมและสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปปรับใช้ในการเรียนการ และการ
ด าเนินชีวิตต่อไป 

พฤศจิกายน 
2564 

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งที่  13  โดยสมาคมรัฐ
ประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์     คณะ
ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ แ ล ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยนครพนม หัวข้อ : “พลวัตร
รัฐประศาสนศาสตร์” : ปัญหา โอกาส และ
ความท้ าทาย (Dynamics of Public 
Administration: Problems, Prospects 

24-25 
พฤศจิกายน 

2564 

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 
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แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
and Challenges)  วั นที่  24  -  25 
พฤศจิกายน 2564คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ 
โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพกิจการ
สภา การประชุมสภา และการจัดท า
ข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติท้องถิ่น ใน
ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  1 8 - 2 0  –  2 7 
กุมภาพันธ์ 2565 

25-27 
กุมภาพันธ์ 

อาจารย์ผู้รับผิด
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพกิจการ
สภา การประชุมสภา และการจัดท า
ข้อบัญญัติ  เทศบัญญัติท้องถิ่น ใน
ระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 
2565 

   

โครงการการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารงานบุคคล ข้าราชการ หรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่  12-14 
พฤษภาคม 2565  
 

12-14 
พฤษภาคม 

2565 

  

 
ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินตนเอง 
 

ตารางท่ี ๓.๑  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 4.89 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 5.00 
3.1 การรับนักศึกษา 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.76 
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ตารางท่ี  ๓.๒  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 ระดับคุณภาพดี 
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  ผ่าน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 ๒
 –

 ๖
 2 - - 4.95 4.95 ระดับคุณภาพดีมาก 

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

รวม 13 3.43 3.75 4.89 3.76 ระดับคุณภาพดี 
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


