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คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
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1
แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล
ขอรับรองวาขอมูลที่นําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินงานจริง
 1. เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมประจําหลักสูตรอื่น ๆ อีก
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปการศึกษา
 3. มีประสบการณผลงานวิจัย
(ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและแหลงที่ตีพิมพเผยแพรผลงาน)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่หนึ่ง นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
1. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2562). ขอสังเกตวาดวยประวัติศาสตรสังคมของหลักบานหลักเมืองในชุมชน
ลุมน้ําโขง. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร. 10(1), 119-158.
2. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2560). บุญราศีมรณสักขีแหงสองคอน : การสรางความทรงจํารวมและตัวตนทาง
ศาสนาของคริสตทองถิ่น. ใน การประชุมวิชาการดานวิชาปรัชญาและศาสนา “ศาสนากับ
รัฐ : Fundamentalism, Seculaism และ Post-Secularism” (หนา 24-40). นครปฐม:
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.
3. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2559). การคาขาวทางเรือและสงคมชาวนาลุมน้ําชีตอนกลางในชวง พ.ศ. 24442504. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
ประจําป 2559 (หนา 473-489). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.
4. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี และสิริยาพร สาลีพันธ. (2559). การรับรูและการนําเสนอภาพตัวแทนของชนบท
ผานการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑทองถิ่น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 4 (หนา 198-210). อุบลราชธานี:
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี.
5. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2558). ขอสังเกตเชิงแนวคิดวาดวยพลวัตความเปนทองถิ่นอีสานในบริบทของสังคม
สมัยใหม: มองผานปฏิบัติการทางสังคมและโครงสรางสังคมของความเชื่อผีปูตาและผี
คุมครอง. วารสารแพรวา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ. 2(3), 26-51.
6. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2556). การพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพื่อกอตั้งพิพิธภัณฑทองถิ่น อยางมีสวนรวมของ
ชุมชนบานทาขอนยาง ตําบลทาขอนยาง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วารสาร
การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 1(3) : 205-216.
7. Sumalee, N. (2018). Participatory Action Research of Community History and Culture
for Planning of Local Museum Management of Kud Chim Village, That
Phanom District, Nakhon Phanom Province, Thailand. Proceedings of the 13th
GMSARN International Conference on Energy, Environment, and
Development in GMS, 28-30 November 2018 (SD-53, pp. 1-6). GMSARN,
China.
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8. Piriyasparin, T., Praweenwongwutthi, S., and Sumalee, N. (2018). A Research on Ethnic
Groups of Tai Language Family in Vietnam for Integrated Design of Model of
Route no.12’s Cultural Tourism Management. Proceedings of the 13th
GMSARN International Conference on Energy, Environment, and
Development in GMS, 28-30 November 2018 (SD-54, pp. 1-6). GMSARN,
China.
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่สอง นายธีรัตม พิริยะพลิน
1. ธีรัตม พิริยะพลิน. (2558). การรับรูขาวสารทางการเมืองของชาวภูมิซรอลจากรัฐบาล: ศึกษากรณี
วิกฤตการณเขาพระวิหารในชวง พ.ศ. 2551-2552. วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตรบูรพา
ปริทัศน. 10(1): 107-124.
2. Piriyasparin, T., Praweenwongwutthi, S., and Sumalee, N. (2018). A Research on Ethnic
Groups of Tai Language Family in Vietnam for Integrated Design of Model of
Route no.12’s Cultural Tourism Management. Proceedings of the 13th
GMSARN International Conference on Energy, Environment, and
Development in GMS, 28-30 November 2018. (SD-54, pp. 1-6). GMSARN,
China.
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่สาม นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
1. วิสิฏฐ คิดคําสวน. (2561). ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาว. วารสารมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 9(1), 202-223.
2. วิสิฏฐ คิดคําสวน และทิฆัมพร สิงโตมาศ. (2561). การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นจากความทรงจํา
ของชุมชนบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระหวาง พ.ศ.
2369-2551. วารสารภูพานสาสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 1(1), 171-195.
3. วิสิฏฐ คิดคําสวน, ทีฆัมพร สิงโตมาศ และสิริยาพร สาลีพันธ. (2561).แนวทางการฟนฟูและบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชนบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ใน งานเสนอผลงาน วิชาการเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้ง
ที่ 1 ประจําป 2561 (หนา 50-65). นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัย
นครพนม
4. วิสิฏฐ คิดคําสวน (2560). การตีความเชิงสัญลักษณเรื่องเสาค้ําฟาของพระธาตุพน. วารสารวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 8(2) : 103-144.
5. วิสิฏฐ คิดคําสวน (2560). แนวคิดเรื่องมนุษยในวรรณกรรมเรื่องปฐมกัปปูสังไขยะพื้นโลกชาดก.
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(1) : 231-254.
6. วิสิฏฐ คิดคําสวน, คณิน เชื้อดวงผุย, ทิฆัมพร สิงโตมาศ และอนุชติ สิงหสุวรรณ. (2559). การศึกษา
แนวทางการจัดการทรัพยากรปาไมของชุมชนอยางยั่งยืน ในการเปนแหลงวัตถุดิบเพื่อผลิต
เครื่องดนตรีพื้นบานอีสาน กรณีศึกษาบานทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา จังหวัด
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นครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 4
(หนา 223-237). อุบลราชธานี : คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาราชภัฏ
อุบลราชธานี.
7. รัตนากร โคตรประทุม, อภิกนิษฐา นาเลาห และวิสิฏฐ คิดคําสวน. (2559). กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557) ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 10(3) : 104112.
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่สี่ นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ
1. วิสิฏฐ คิดคําสวน, ทีฆัมพร สิงโตมาศ และสิริยาพร สาลีพันธ. (2561).แนวทางการฟนฟูและบริหาร
จัดการศูนยการเรียนรูชุมชนบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ใน งานเสนอผลงาน วิชาการเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 (หนา 50-65). นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมน้ําโขง
มหาวิทยาลัยนครพนม
2. อนุชิต สิงหสุวรรณ สิริยาพร สาลีพันธ และ คณิน เชื้อดวงผุย. (2560) การศึกษาแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรปาไมของชุมชนอยางยั่งยืนในการเปนแหลงวัตถุดิบเพื่อผลิตเครื่องดนตรีพื้นบาน
อีสาน กรณีศึกษาบานทาเรือตําบลทาเรือ อําาเภอนาหวา จังหวัดนครพนม. วารสารวิจัย
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 8(4) 66-83.
3. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี และสิริยาพร สาลีพันธ. (2559). การรับรูและการนําเสนอภาพตัวแทนของชนบท
ผานการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑทองถิ่น. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 4 (หนา 198-210). อุบลราชธานี : คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี.
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่หา นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห
1. อภิกนิษฐา นาเลาห. (2560). การวางแผนเพื่อการบริหารโครงการในองคการ. วารสาร มจร.
สังคมศาสตรปริทรรศน. 6(2). ฉบับพิเศษ : 679-690.
2. อภิกนิษฐา นาเลาห. (2560). รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานกลุมองคกรของสภาองคกรชุมชนตําบล
จังหวัดนครพนม. วารสาร มจร. สังคมศาสตรปริทรรศน. 6(2). ฉบับพิเศษ : 709-723.
3. ฉันทยา มันทะ และอภิกนิษฐา นาเลาห. (2559). การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ
บริหารสวนตําบลนาถอน อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ. 10(3) : 34-43
4. รัตนากร โคตรประทุม, อภิกนิษฐา นาเลาห และวิสิฏฐ คิดคําสวน. (2559). กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2555-2557) ขององคการบริหารสวนตําบลในเขตอําเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 10(3) : 104112
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5. ภัทรานิษฐ คําสราง และอภิกนิษฐา นาเลาห. (2559). กระบวนการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพื่อ
การผลิตภายใตหลักธรรมาภิบาล เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 10(3) : 113-125
6. อภิกนิษฐา นาเลาห. (2557). การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดตั้งศูนยการเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน บานนากระเสริม หมู 10 ตําบลพนอม อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ใน การ
ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 “พลวัตการจัด
การศึกษาในชวงการเปลี่ยนผานสูประชาคมอาเซียน” (หนา 14-24). นครพนม :
มหาวิทยาลัยนครพนม.
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่หนึ่ง นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
ลายเซ็น.....................................................................................วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรคนที่สอง ดร. ธีรัตม พิริยะพลิน
ลายเซ็น.....................................................................................วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่สาม ดร. วิสิฏฐ คิดคําสวน
ลายเซ็น.....................................................................................วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่สี่ นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ
ลายเซ็น.....................................................................................วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนที่หา ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห
ลายเซ็น.....................................................................................วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบโดย ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห

(รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา)

ลายเซ็น.....................................................................................วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
เห็นชอบโดย ดร. วรวุฒิ อินทนนท

(คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร)

ลายเซ็น.....................................................................................วันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปการศึกษา 2560
ขอเสนอแนะ
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
- ควรใสหมายเหตุ เพื่อบอกถึงกระบวนการที่ไดมาซึ่ง
อาจารยมาทดแทน อาจารยที่ลาออกจากหลักสูตรให
เปนลักษณะของ Time Line
- ควรมีแผนการรับและแตงตั้งอาจารยที่ทาง
สาขาวิชาไดประเมินความเสี่ยงของสาขาวิชา
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
- ควรมีกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษา
พรอมทั้งสรางแรงจูงใจ เพื่อใหนักศึกษาไมลาออก
กลางคัน

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
- สาขาวิ ช าได ดํ า เนิ น รายงานกระบวนการที่ ได ม าซึ่ ง
อาจารยมาทดแทน อาจารยที่ลาออกจากหลักสูตรใหเปน
ลักษณะของลําดับเวลา (Time Line)
- สาขาวิชาไดจัดทําแผนการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบลงใน มคอ.7
- สาขาวิชาฯจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใน
ดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการเรียนรู
ใหกับนักศึกษา และสรางแรงจูงใจ โดยการจัดโครงการ
ปนคําเวาเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 ประเด็น “ปนคําเวา
ปนแรงบันดาลใจ จุดไฟฝนในตัวคุณ” จัดเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561 โดยวิทยากร คุณรามราฆพ แสนคํา
คิด Nestlé’ Area Executive เพื่อสรางแรงบันดาลใจใน
การศึกษาและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
สําหรับผูเขารวมยังไดเรียนรูฝ กปฏิบัติการชงกาแฟและ
เครื่องดื่มเพื่อสงเสริมผูประกอบการรุนเยาวอีกดวย
- สาขาวิชาฯจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
“คายมานุษยวิทยาเดินดิน” เพื่อสรางแรงบันดาลใจใน
การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรูของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม
2561 โดยเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ ณ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง จังหวัดอุดรธานี (สวน
หนึ่งของรายวิชามานุษยวิทยาประวัติศาสตร), วัง
นาคินทรคําชะโนด ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัด
อุดรธานี (สวนหนึ่งของรายวิชาทองถิ่นศึกษา รายวิชา
ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี และรายวิชา
ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง), แหลงโบราณคดีเมือง
โบราณเวียงคํา-เวียงคุกเมือง คูแฝดเวียงจันทน ณ ตําบล
เวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (สวนหนึ่งของ
รายวิชามานุษยวิทยาประวัติศาสตร), ถนนคนเดินเชียง
29
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ขอเสนอแนะ

องคประกอบที่ 4 อาจารย
- ควรมีอาจารยป ระจําหลักสูตรที่มีความสอดคลอง
กับสาขาวิชาที่มีสัดสวนในวิชาเอกที่ชัดเจน
- ควรมี ก ารสนั บ สนุ น ให อาจารย เข าสู ตํา แหน งทาง
วิชาการ
- ควรมีแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ
อาจารยประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
คาน จังหวัดเลย (สวนหนึ่งรายวิชาการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและวัฒนธรรม), หมูบานวัฒนธรรมไทดําบานนา
ปาหนาด หมูที่ 4 ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัด
เลย (สวนหนึ่งรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
วัฒนธรรมและรายวิชาทองถิ่นศึกษา)
- ในปการศึกษา 2561 ดร.ปุณณฑรีย เจียวิริยบุญญา
สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา
และอาจารยอนุชิต สิงหสุวรรณ ไดกลับจากลาศึกษา
ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทํา
ใหมีอาจารยที่มีความสอดคลองกับสาขาวิชาที่มีสัดสวน
ในวิชาเอกที่ชัดเจนขึ้น
- อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทําแผนพัฒนาอาจารย
รายบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการภายในป พ.ศ.
2562-2565 ตามลําดับ
- หลักสูตรฯ ไดสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรเขารวม
การอบรมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่จัดขึ้นในโอกาส
ตางๆ และจัดโครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ กิจกรรม
ที่ 2 เมื่อวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ที่ศูนยเทคโนโลยีดิ
จิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม โดยจัดรวมกับโครงการ
เครือขายความรวมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ํา
โขง ศูนยศึกษาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัย
นครพนม ซึ่งมีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ
อาจารยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการรวม
นําเสนอบทความวิจัย/วิชาการกับเครือขายวิชาการในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใต
หัวขอ “จีนศึกษาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง: เหลียวหลัง แล
หนาและเผชิญความทาทาย” และ “ความเชื่อเรื่องโหรา
ศาตรและไสยศาสตรในอาเซียน: การจัดการความเสี่ยง
รูปแบบใหมในยุค Digital Disruption”
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ขอเสนอแนะ
- อาจารยประจําหลักสูตรไมมีตําแหนงทางวิชาการ

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผูเรียน
- ควรมีการออกแบบเครื่องมือการประเมินผูเรียนที่
เห็นชัดเจน

ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
- ดร.วิสฏิ ฐ คิดคําสวน และ ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห มี
คุณสมบัติที่จะขอตําแหนงทางวิชาการและกําลังอยูใน
กระบวนการยื่นเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการ
- อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทําแผนพัฒนาอาจารย
รายบุคคลเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการภายในป พ.ศ.
2562-2565 ตามลําดับ

- สาขาวิชาดําเนินการจัดทําเครื่องมือการประเมินผูเรียน
ตามกรอบ TQF เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง
เรียน

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมเพียงพอตอการจัดการ
- สาขาวิชาฯจัดโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมใน
เรียนการสอน ควรมีการจัดหาเพื่อใหเกิดความพรอม อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (จัดทําฐานขอมูลชาติชาติพันธุและ
ในการจัดการเรียนการสอน
วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และสื่อสนับสนุนการ
เรียนรูของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ซึ่ง
ประกอบดวยหองศูนยฯ ฐานขอมูล หนังสือ เอกสาร สื่อ
นิทรรศการ และจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู
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สวนที่ 1
บทสรุปการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปนหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2559
เพื่อใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรี
พ .ศ. 2558 เริ่มใชในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 ปจจุบันมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน และมี
นักศึกษาจํานวน 3 คน

สรุปผลการประเมินตนเอง
ในปการศึกษา 2561จากการประเมินตนเอง พบวา องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรได
มาตรฐาน และมีผลการประเมินตนเององคประกอบที่ 2–6 จํานวน 11 ตัวบงชี้ มีคาคะแนนเฉลี่ย 3.12 คุณภาพ
อยูในระดับ ดี โดยมีจํานวน - องคประกอบ อยูในระดับดีมาก (องคประกอบ - ) มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูใน
ระดับดี (องคประกอบ 4, 5) มีจํานวน 2 องคประกอบ อยูในระดับปานกลาง (องคประกอบ 3, 6) และมีจํานวน องคประกอบ อยูในระดับนอย (องคประกอบ - )
สรุปผลการประเมินตนเองตามองคประกอบ
องคประกอบ

คะแนนเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

องคประกอบที่ 1

ผาน

องคประกอบที่ 2

ยังไมมีบัณฑิต

หมายเหตุ
2 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 3

3.00

ปานกลาง

3 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 4

3.11

ดี

3 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 5

3.17

ดี

4 ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 6

3.00

ปานกลาง

1 ตัวบงชี้

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

3.12

ดี

11 ตัวบงชี้
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สวนที่ 2
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร
ตารางที่ 1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
มคอ.2

ปการศึกษา 2561

1. นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
2. นางสาวทิฆัมพร สิงโตมาศ
3. นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
4. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ
5. นายคณิน เชื้อดวงผุย

1. นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
2. นายธีรัตม พิริยะพลิน
3. นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
4. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ
5. นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห

หมายเหตุ
ดูรายละเอียดในเอกสาร สมอ.08

ดูรายละเอียดในเอกสาร สมอ.08

1.2 อาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อ – สกุล
1. นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
2. นายธีรัตม พิริยะพลิน
3. นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
4. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ
5. นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห

ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพเผยแพรยอนหลัง 5 ป
(2556 – 2561)
8 เรื่อง
2 เรื่อง
7 เรื่อง
3 เรื่อง
6 เรื่อง
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ตารางที่ 1.3 อาจารยผูสอน
1.3.1 อาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา (มาจากภายในสถาบัน)
ชื่อ – สกุล
1. นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
2. นายฑีรัตม พิริยะพลิน
3. นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
4. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ
5. นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห
6. นางสาวอานันทนิตย มโนรมย
7. นายพัฒนพงศ ติระ
8. นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ
9. นายสําราญ วิเศษ
10. นางกชกร เดชะคําภู
11. นายเจษฎา ไชยตา
12. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม
13. นายอนุชิต สิงหสุวรรณ
14. นางสาวปุณณฑรีย เจียวิริยบุญญา

คุณวุฒิ – สาขา
มน.ม. (มานุษยวิทยา)
ปร.ด. (สังคมวิทยา)
ปร.ด. (ภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา)
ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ)
ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง)
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร)
นม. (นิติศาสตร)
นม. (นิติศาสตร)
ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา)
Ph.D. (Anthropology)

1.3.2 อาจารยผูสอนพิเศษ (มาจากนอกสถาบัน) ทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ
ชื่อ – สกุล
1. นายนิติ ภวัครพันธุ
2. นางสาวจุลนี เทียนไทย
3. นายทวีศักดิ์ เผือกสม
4. นายสมชาติ มณีโชติ
5. นายสมชัย ภัทรธนานันท
6. นายเกงกิจ กิติเรียงลาภ
7. นายจักรกริช สังขมณี

คุณวุฒิ – สาขา
Ph.D. (Anthropology)
Ph.D. (Bio-cultural Anthropology)
Ph.D. (Southeast Asian Studies)
ปร.ด. (ไทคดีศึกษา)
Ph.D. (Politics)
ปร.ด. (การเมืองเปรียบเทียบ)
Ph.D. (Anthropology)

สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม
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ตารางที่ 1.2 การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1)
ขอ

เกณฑการประเมิน

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

3 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร

4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน

ผลการดําเนินงาน
มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน ไมเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทหรือเทียบเทาจํานวน 2 คน และมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาจํานวน 3 คน ในสาขาที่ตรง 2
คน และสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน 3 คน และ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีผลงานวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา จํานวน 2 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาจํานวน 3 คน ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขา
ที่เปดสอน และมีผลงานวิชาการอยางนอย 1 รายการใน
รอบ 5 ปยอนหลัง
อาจารยประจํา
- มีอาจารยผูสอนที่เปนอาจารยประจํา ที่มาจากภายใน
สถาบัน จํานวน 14 คน คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาจํานวน 6 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทาจํานวน 8 คน ในสาขาที่สัมพันธกันหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน
อาจารยพิเศษ

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจํานวน 7 คน
และมีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่เปดสอนไม
นอยกวา 6 ป
หลักสูตรไดมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรกอน
ครบรอบปรับปรุงหลักสูตรในป 2564 ทั้งนี้เพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความตองการของ
ตลาดแรงงาน ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
ตามขั้นตอน คือ ระดับหลักสูตรฯ ระดับที่ประชุมกรรมการ
คณะฯ ระดับที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการฯ ระดับที่
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ขอ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน
ประชุมกรรมการกลั่นกรอง และระดับที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยนครพนม กอนจะนําสูการพิจารณาของ สกอ.
ตอไป โดยปรับปรุงเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
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หมวดที่ 2 อาจารย (องคประกอบที่ 4)
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี้
ตารางที่ 2.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

ผลการดําเนินงาน

4.1-1 การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เปาหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง 5 คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนมีคุณวุฒิการศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการรับและแตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1. กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ.
2. สรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามคุณสมบัติที่กําหนด
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและตัดสินผลการสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาและตัดสินผลการสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. นําเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอกรรมการบริหารวิชาการ เพื่อทราบ
6. นําเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสภาวิชาการ เพื่อทราบ
7. นําเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อทราบ
8. แตงตั้งประกาศรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
9. ปฐมนิเทศและมอบหมายบทบาทหนาที่ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
10. กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
จากระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรปการศึกษา 2561 ไดมีการดําเนินงาน
ตามระบบและกลไก พบวา
ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 5/2561 พบวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯที่มีอยูใช
หลักเกณฑตามเกณฑของ สกอ. ที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซึ่งไดมีการทบทวนในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพบวา ในการศึกษา 2561 ไมมี
การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบทั้ง 5 คน
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ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2561
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
พบวา ในปการศึกษา 2561 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังคงปฏิบัติงานอยูครบทั้ง 5
คนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในหลักสูตรฯ และในปการศึกษานี้ ดร.ปุณณฑรีย เจียวิริยบุญญา ไดสําเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา และอาจารยอนุชิต สิงหสุวรรณ ไดกลับจากลาศึกษาระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติเฉพาะทางสอดคลองกับสาขาวิชาโดยมีสัดสวนในวิชาเอกที่ชัดเจนขึ้น
อยางไรก็ตามหลักสูตรฯ ยังตองพิจารณาถึงความเสี่ยงในการยังคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหาก
มีการเปลี่ยนแปลงหรือลาออกในอนาคต ดังนั้น กรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ
รับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีมติใหมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงจากการดําเนินการสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยขออัตรากําลังเพิ่มเพื่อรับอาจารยที่สําเร็จการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญ
ประสบการณดานการทองเที่ยว การจัดการวัฒนธรรมและการทองเที่ยวอยางนอย 3 ป เพื่อรองรับการปรับปรุง
หลักสูตรในปการศึกษา 2562 มาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสอดคลองตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
เพื่อลดความเสี่ยงในการสรรหากรณีเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในอนาคต ซึ่งมอบหมายใหอาจารย
ณรงคฤทธิ์ สุมาลี หัวหนาสาขาวิชาฯ นําเสนอตอกรรมการบริหารคณะฯ ตอไป
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2561
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง)
ประธานหลักสูตรฯไดดําเนินการติดตามการนํามติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯเรื่องการกําหนด
คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงโดยกําหนดใหมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ สําเร็จ
การศึกษาและมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณดานการทองเที่ยว การจัดการวัฒนธรรมและการทองเที่ยวอยางนอย 3
ป เพื่อรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2562 โดยไดนําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการคณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตรเพื่อรวมพิจารณาอนุมัติและใหมีผลในการสรรหาหรือแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2562
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562
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ผลการดําเนินงาน

4.1-2 การบริหารอาจารย
เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติหนาที่ตามภาระงานทั้ง 4 ดานอยางมี
คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการบริหารอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1. กรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อใหไดอาจารยที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
2. วิเคราะหสถานการณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. กําหนดสัดสวนอาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษา อัตราสวนอาจารยประจําตอนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อยางนอยรอยละ 20 ของจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. เขาสูระบบการสรรหาสูระบบการธํารงรักษา
5. วิเคราะหภาระงานกําหนดคําบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กําหนดเกณฑการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
6. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะหสมรรถนะบุคลากร/ความตองการในการพัฒนา
7. ติดตาม ควบคุม กํากับงาน สรางแรงจูงใจ
8. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย
9. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารยตามผลการปะเมิน
10. การรายงานผลการดําเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารยอยางเปนรูปธรรม
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
ในปการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมครั้งที่ 4/2561 เพื่อกําหนดนโยบาย แผนระยะ
ยาว โดยมีมติใหสํารวจและวางแผนอัตรากําลังอาจารย โดยพิจารณาจากปจจัยที่สงผลตอการคงอยู 3 ประเด็น คือ
1) การลาศึกษาตอ จากการสํารวจพบวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโททุกทาน
ตองการเพิ่มระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และกําลังพิจารณาเรื่องการลาศึกษาตอภายในระยะ 5 ปนี้ เพื่อไมใหกระทบตอ
อัตราการคงอยูและภาระหนาที่ของอาจารยทานอื่นๆ หลักสูตรฯ จึงไดทําขอตกลงรวมกันวา อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร สามารถลาศึกษาตอไดตามความพรอมของอาจารยแตละทานในสาขาวิชาที่สามารถนํามากลับใชประโยชน
กับหลักสูตรไดมากที่สุด โดยพิจารณารวมกับภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายและภาระหนาที่อื่นๆ รวมในหลักสูตร
และควรเปนการลาศึกษาในระบบภาคพิเศษหรือภาคสมทบเทานั้น
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2) การลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ หากมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใดที่มีแผนลาออกจากการ
ปฏิบัติหนาที่ เพื่อไมใหกระทบตออัตราการคงอยูและภาระหนาที่ของอาจารยทานอื่นๆ หลักสูตรฯ จึงไดทําขอตกลง
รวมกันวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีแผนลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ดวยกรณีใดก็ตาม ควรมีการแจง
หลักสูตรฯ ลวงหนากอนอยางนอย 30 วันของปการศึกษานั้น เพื่อหลักสูตรฯ จะไดดําเนินการเสนอขออัตรากําลัง
เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสม
3) สาเหตุที่ไมสามารถคาดการณได เชน อุบัติเหตุ การเสียชีวิต หากสงผลกระทบตออัตรากําลังอาจารย
หลักสูตรฯ จะพิจารณาเปนรายกรณีและจะดําเนินการเสนอขออัตรากําลังเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตามความเหมาะสม
อยางไรก็ตามหลักสูตรฯ ยังตองพิจารณาถึงความเสี่ยงในการยังคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหาก
มีการเปลี่ยนแปลงหรือลาออกในอนาคต ดังนั้น กรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการ
รับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีมติใหมีการปรับปรุงกระบวนการเพื่อลดความเสี่ยงจากการดําเนินการสรรหา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยขออัตรากําลังเพิ่มเพื่อรับอาจารยที่สําเร็จการศึกษาดานสังคมวิทยา มาเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสอดคลองตรงตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดเพื่อลดความเสี่ยงในการสรรหากรณี
เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในอนาคตตอไป
การวิเคราะหสถานการณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงและสัมพันธครบตามเกณฑ
มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของสกอ. และมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 60 ของ
จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
การวิเคราะหภาระงานกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันกําหนดหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน 6 ขอ ดังนี้ 1) อาจารยที่ปรึกษา 2) การบริหารหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การวิจัยหรือผลงาน
วิชาการ 5) การบริการวิชาการ 6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปฏิบัติ
หนาที่ใหครบทั้ง 6 ขอ ซึ่งในแตละขอจะมีการแบงปริมาณงานที่ตองรับผิดชอบในจํานวนเทาๆ กัน ซึ่งในปการศึกษา
2560 กรรมการบริหารหลักสูตรรวมกําหนดหนาที่ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่พึงประสงคไว จํานวน 6 ขอ
จะเห็นไดวามีทั้งขอที่เปนภาระงานเดี่ยว (ขอ 1-3 ) ภาระงานกลุม (ขอ 5-6 ) และภาระงานเดียวหรือกลุมก็ไดแลวแต
ดุลยพินิจของอาจารย (ขอ 4) นอกจากการแบงภาระหนาที่ที่เทาเทียมกัน ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดูแลหลักสูตร
และนักศึกษาแลว ยังสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรูจักความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม จากภาระ
งานกลุมที่ไดรับมอบหมายดวย
1) อาจารยที่ปรึกษา กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา อยางนอยคน
ละ 1 หมูเรียน ซึ่งหลักสูตรฯ ไดกําหนดและวางแผนการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาในปการศึกษา 2561 โดยให
อาจารยสิริยาพร สาลีพันธ ยังคงเปนอาจารยที่ปรึกษาของนักศึกษารุน 2560 เนื่องจากปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ
ไดทําการปดเพื่อปรับปรุงหลักสูตรทําใหในปการศึกษา 2561 จึงไมมีการับนักศึกษา
2) การบริหารหลักสูตร จะแบงตามหมวดงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ไดแก หมวดบัณฑิต
หมวดนักศึกษา หมวดอาจารย หมวดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการประเมิน หมวดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู รวม 5 หมวด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะรับผิดชอบดูแลคนละ 1-2 หมวด เพื่อสะดวกในการทํางาน
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ประกันตอนสิ้นปการศึกษา ซึ่งหลักสูตรฯ ไดกําหนดและวางแผนการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบการบริหารหลักสูตร
ดังนี้ อาจารย ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห รับผิดชอบหมวดอาจารย อาจารยณรงคฤทธิ์ สุมาลี รับผิดชอบหมวดการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมิน อาจารยสริ ิยาพร สาลีพันธ รับผิดชอบหมวดนักศึกษาและบัณฑิต อาจารย ดร.
วิสิฏฐ คิดคําสวน รับผิดชอบหมวดหลักสูตร และอาจารย ดร. ธีรัตม พิริยะพลิน รับผิดชอบหมวดสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
3) การจัดการเรียนการสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีภาระการสอนมีภาระการไมเกิน 12
หนวยกิตตอสัปดาห และตองสอนวิชาเฉพาะอยางนอย 1 รายวิชาตอภาคการศึกษา โดยในปการศึกษา 2560
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน มีภาระงานไมเกิน 12 หนวยกิต/สัปดาห ซึ่งเปนวิชาเฉพาะทานละ 2-3 วิชา
และวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 2-3 วิชา คือ วิชาอาเซียนศึกษา วิชาคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูนํา วิชาคุณธรรม
จริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และวิชามนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
4) การวิจัยหรือผลงานวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
หนวยงานตางๆ บางทานผลงานยังอยูระหวางการดําเนินงาน บางทานอยูในขั้นตอนการทําสัญญา และบางทานได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
ในปการศึกษา 2561 อาจารย ดร.วิสิฏฐ คิดคําสวน ไดเสนอโครงการและผานการพิจารณาใหทุนจากคณะ
ศิลปศาสตครและวิทยาศาสตร ในหัวขอ การศึกษารูปแบบศิลปะและความเชื่อที่มีตอพระซองของชุมชนบานพระ
ซองนอย ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ขณะนี้อยูระหวางดําเนินงาน และอาจารยณรงคฤทธิ์ สุมาลี
ไดเสนอโครงการและผานการพิจารณาใหทุนจาก 4 แหลงทุน ไดแก 1) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร องคการมหาชน ใน
หัวขอการจัดทําฐานขอมูลกลุมชาติพันธุญอและกลุมชาติพันธุแสก 2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในหัวขอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนฐาน: ศึกษากรณีโรงเรียนบานกุดฉิม ตําบลกุดฉิม
อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน
พี่เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 3) ศูนยศึกษาอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวขอ การศึกษากลุมชาติพันธุตระกูลภาษาไทในเวียดนามเพื่อออกแบบแนว
ทางการจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเสนทางสาย R 12 อยางบูรณาการ 4) กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม ในหัวขอ หลักบานหลักเมืองไทย-ลาวลุมน้ําโขง: กรณีศึกษาพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมรวมภูมิภาคของนคร
หลวงเวียงจันทนและหนองคาย
5) การบริการวิชาการ หลักสูตรฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน ไดรวมดําเนินการจัดโครงการ
คลินิกพิพิธภัณฑทองถิ่นสัญจร เพื่อถายทอดความรูดานการจัดการแหลงเรียนรูบานผูไท อําเภอเรณูนคร จังหวัด
นครพนม เมื่อเดือนธันวาคม 2561 เพื่อให2561 เพื่อศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นและอนุรักษภูมิปญญา วัตถุทาง
วัฒนธรรมของชาวผูไท
6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน ไดรวมดําเนินการจัด
โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม
2561 เพื่อใหความรูเรื่องการอนุรักษเอกสารใบลานแกพระภิกษุและชาวบาน บานโพนแพง ตําบลโพนแพง อําเภอ
ธาตุพนม จังหวัดนครพนม และรวบรวมเอกสารใบลานสําหรับจัดทําฐานขอมูลดานชาติพันธุและวัฒนธรรมใน
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อนุภาคลุมน้ําโขง
เอกสารอางอิง
1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561
4) รายงานสรุปโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถิ่นสัญจร
5) รายงานสรุปโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
6) รายงานโครงการวิจัยฐานขอมูลกลุมชาติพันธุญอและกลุมชาติพันธุแสก
7) รายงานโครงการวิจยั การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชพิพิธภัณฑทองถิ่นเปนฐาน: ศึกษากรณีโรงเรียน
บานกุดฉิม ตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
8) รายงานโครงการวิจัยการศึกษากลุมชาติพันธุตระกูลภาษาไทในเวียดนามเพื่อออกแบบแนวทางการ
จัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเสนทางสาย R 12 อยางบูรณาการ
9) รายงานโครงการวิจยั หลักบานหลักเมืองไทย-ลาวลุมน้ําโขง: กรณีศึกษาพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมรวมภูมิภาค
ของนครหลวงเวียงจันทนและหนองคาย
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
หลักสูตรฯ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้
จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562 หลักสูตรฯ ยังขาดการเขาสูระบบการสรรหาสู
ระบบการธํารงรักษา และการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะหสมรรถนะบุคลากร/ความตองการในการ
พัฒนา สงผลใหการติดตาม ควบคุม กํากับงาน สรางแรงจูงใจยังไมเกิดผล ซึ่งหลักสูตรจะประเมินผลกระบวนการ
บริหารอาจารย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารยตามผลการปะเมิน เพื่อรายงานผลการ
ดําเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารยอยางเปนรูปธรรมในปตอไป
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
จากการประเมินระบบและกลไกเมื่อภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 ไดใหขอเสนอวาภายในภาคเรียนที่ 2
ปการศึกษา 2561 ควรมีการพิจารณารวมกันเรื่องการควบคุมภาระการสอนใหไดตามกําหนด คือตองมีภาระการ
สอนระหวาง 12 หนวยกิตตอสัปดาห เพื่อการควบคุมภาระงานอาจารยใหเหมาะสมและพอดีกับการบริหารงานใน
หลายดาน ในปการศึกษา 2561 ไดมีการพิจารณารวมกัน ใน 2 ประเด็น คือ 1) การเพิ่ม-ลดรายวิชาศึกษาทั่วไป 2)
การวางแผนผูสอนตลอดระยะเวลา 4 ป เพื่อใหสอดคลองกับแผนการสอนและอาจารยผูสอน ซึ่งหลักสูตรไดเตรียม
ความพรอมเรื่องภาระงานสอนไวรองรับแผนการศึกษา 4 ชั้นปและการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว
แลว ดวยการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว สงผลใหอาจารยมีภาระการสอนที่เหมาะสมและมีเวลาเพียงพอที่จะ
บริหารงานดานอื่นๆ ไดอยางอยางมีประสิทธิภาพ

20
ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562
4.1-3 การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งการ
เรียนรู การวิจัย การเรียนการสอน
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการสงเสริมและพัฒนา
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
2. กําหนดแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
3. พิจารณาแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4. ดําเนินการแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.1 การสนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางดานตางๆ ที่ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกจัดขึ้น ดังนี้
1) ดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
2) ดานการทําตําแหนงทางวิชาการ
3) ดานการทําผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย
4) ดานวิชาการ
5) ดานการจัดการเรียนการสอน
4.2 การสนับสนุนใหอาจารยลงมือปฏิบัติและจัดทําผลงานดานตางๆ ดังนี้
1) การทําผลงานวิชาการ โดยจัดทําบทความ การเขียนตํารา หนังสือ และตีพิมพตามมาตรฐานที่ สกอ.
กําหนด
2) การทําผลงานวิจัย โดยจัดทํางานวิจัยทั้งในชั้นเรียนและงานวิจัยทั่วไป จากแหลงทุนภายในและ
ภายนอกสถาบัน
3) การบริการวิชาการ การบริการความรูแกชุมชน โดยเปนโครงการที่ทางสาขาวิชา หรือคณะหรือ
หนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
4) การจัดการเรียนการสอน โดยจัดทําเอกสารประกอบการสอน ปรับปรุงกระบวนการสอน และเนื้อหา
ใหมีความทันสมัย สมบูรณ และถูกตองอยูเสมอ
4.3. การกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
1) การศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ทุก 5 ป ควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สําเร็จการศึกษาในระดับ
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ที่สูงขึ้น อยางนอย 1 คน
2) การดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทุก 5 ป ควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการยื่นขอ
ตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 คน
3) การทําผลงานวิชาการ ทุก 1 ป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรมีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย
ตามที่กําหนดไวในขอ 2.1) และ2.2) อยางนอย 1 ชิ้นงาน
5. ประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามผลการประเมิน
7. รายงานผลการดําเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อยางเปนรูปธรรม
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ สนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางดานตางๆ ดังนี้
1. การสนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรูทางดานตางๆ ที่ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกจัดขึ้น ดังนี้
1.1 ดานการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่
ไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจํานวน 1 คน คือ
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวสิรยิ าพร สาลีพันธ

หลักสูตร
สาขาวิชาวัฒนธรรม ศิลปกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

1.2 ดานการทําตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน
2 ทาน ที่กําลังเขาสูกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี้
ลําดับที่
ชื่อ-สกุล
1
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห
2
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน

รายละเอียด
อยูระหวางรอผลประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ
อยูระหวางการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ

1.3 ดานการทําผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารยผลิตและ
เผยแพรงานวิชาการ โดยไดรับทุนสนับสนุนสงเสริมจากกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 6
เรื่อง แบงเปน 1) บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชการระดับชาติจํานวน 2 เรื่อง
2) บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชการระดับนานาชาติจํานวน 2 เรื่อง 3) การ
ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 จํานวน 1 เรื่อง และ4) การตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ระดับชาติที่ไมไดอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไปและแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออก
ประกาศ จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้
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ลําดับ
อาจารยผูผลิตผลงาน
ที่
1
ณรงคฤทธิ์ สุมาลี

2

3

4

5
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ชื่อผลงานวิจัย / แหลงเผยแพร

ขอสังเกตวาดวยประวัตศิ าสตรสังคมของหลักบานหลัก
เมืองในชุมชนลุมน้ําโขง ใน การนําเสนอผลงาน
วิชาการเครือขายความรวมมือทางวิชาการในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 (หนา 5065). นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมน้ําโขง
มหาวิทยาลัยนครพนม
Sumalee, N.
Participatory Action Research of Community
History and Culture for Planning of Local
Museum Management of Kud Chim Village,
That Phanom District, Nakhon Phanom
Province, Thailand. Proceedings of the 13th
GMSARN International Conference on Energy,
Environment, and Development in GMS, 2830 November 2018 (SD-53, pp. 1-6). GMSARN,
China.
Piriyasparin, T.,
A Research on Ethnic Groups of Tai Language
Praweenwongwutthi, S., Family in Vietnam for Integrated Design of
and Sumalee, N.
Model of Route no.12’s Cultural Tourism
Management. Proceedings of the 13th
GMSARN International Conference on Energy,
Environment, and Development in GMS, 2830 November 2018 (SD-54, pp. 1-6). GMSARN,
China.
วิสิฏฐ คิดคําสวน
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาว.
วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 9(1), 202-223.
วิสิฏฐ คิดคําสวน และ
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นจากความทรงจําของ
ทิฆัมพร สิงโตมาศ
ชุมชนบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร
จังหวัดนครพนม ระหวาง พ.ศ. 2369-2551. วารสารภู
พานสาสน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 1(1), 171195.

การเผยแพรผลงาน
บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชการระดับชาติ

บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชการระดับนานาชาติ

บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชการระดับนานาชาติ

การตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ที่ 1
การตีพิมพในวารสารวิชาการที่
ระดับชาติทไี่ มไดอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาวาดวย
หลักเกณฑการพิจารณา
วารสารทางวิชาการสําหรับ
การเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556
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วิสิฏฐ คิดคําสวน, ทีฆัมพร แนวทางการฟนฟูและบริหารจัดการศูนยการเรียนรู
บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพ
สิงโตมาศ และสิรยิ าพร สาลี ชุมชนบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
พันธ
จังหวัดนครพนม ใน งานเสนอผลงาน วิชาการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือขายความรวมมือทางวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุม น้ํา
โขง ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 (หนา 107-117).
นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุม น้าํ โขง มหาวิทยาลัย
นครพนม

1.3 ดานวิชาการ ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดเขารับการอบรมเพื่อ
พัฒนาความรูและความเชี่ยวชาญกับหนวยงานภายในและภายนอก ดังนี้
หัวขอ/วันที่จัดงาน
โครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 วันที่ 27-28 มีนาคม 2562

โครงการเครือขายความรวมมือทาง
วิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง วันที่ 2728 มีนาคม 2562

การอบรมวิธีนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับทุนวิจัย วันที่ 28 ธันวาคม 2561
การพัฒนาโจทยวิจัย วันที่ 22 มกราคม
2562
โครงการอบรมการเขาสูต ําแหนงทาง
วิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ประชุมวิชาการนานาชาติ “The Grand
GMSARN International Conference
2018 on Energy, Environment, and
Development in GMS” 28-30
พฤศจิกายน 2561

อาจารยทเี่ ขารับการอบรม
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
นายสิรยิ าพร สาลีพันธ
นายธีรัตม พิริยะพลิน
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
นายสิรยิ าพร สาลีพันธ
นายธีรัตม พิริยะพลิน
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
นายสิรยิ าพร สาลีพันธ
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
นายสิรยิ าพร สาลีพันธ
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายธีรัตม พิริยะพลิน

ผูจัดงาน
ศูนยศึกษาอนุภูมภิ าคลุม น้ําโขง
มหาวิทยาลัยนครพนม

ศูนยศึกษาอนุภูมภิ าคลุม น้ําโขง
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

Nanning, Guangxi, China
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ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณ
ศึกษา ครั้งที่ 1 “แลสายน้ําโขงกับงาน
วัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น” วันที่
2 พฤษภาคม 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “การ
เรียนการสอนแบบ Active Learning
การเรียนรูแบบลงมือทํา” วันที่ 15-16
กุมภาพันธ 2562

ผลการดําเนินงาน
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน
นายสิรยิ าพร สาลีพันธ
นายธีรัตม พิริยะพลิน
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน

คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนครพนม

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม

1.5 ดานการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดจัดโครงการสําหรับบูรณาการกับการ
เรียนการสอนจํานวน 1 โครงการ คือ
ลําดับที่
ชื่อโครงการ
1
โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน

ผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่
พบประเด็นปญหาในปการศึกษา 2560 ที่ผานมาผลงานวิชาการและการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการยังไมแลวเสร็จ
นั้น ในปการศึกษา 2561 ในสวนของผลงานวิชาการพบวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว และไดยื่นขอตําแหนงทาง
วิชาการแลว ซึ่งกําลังอยูระหวางการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
ในปการศึกษา 2561 ในสวนของผลงานวิชาการพบวาเปนไปตามเปาหมายที่วางไว โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 ทานไดไดยื่นขอตําแหนงทางวิชาการแลว ซึ่งกําลังอยูระหวางการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ 1
ทาน และกําลังอยูระหวางรอผลประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน
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ผลการดําเนินงาน

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
4.2-1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน รอยละ 60
การคิดคํานวณตามสูตรคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก คือ
(3/5) x 100 = 60
4.2-2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน คิดเปน รอยละ 0
การคิดคํานวณตามสูตรคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คือ
(0/5) x100 = รอยละ 0
4.2-3 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอมูลพื้นฐาน
1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (คน)
2. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมมีตาํ แหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาตรี
3. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมมีตาํ แหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาโท
4. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมมีตาํ แหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
5. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตําแหนงผูช วยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี
6. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตําแหนงผูช วยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาโท
7. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตําแหนงผูช วยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
8. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาตรี
9. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาโท
10. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ต่ําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิ ริญญาเอก
11. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี
12. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงศาสตราจารย ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท
13. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงศาสตราจารย ที่วุฒิปริญญาเอก
รวมจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
คาคะแนน (คะแนนเต็ม 5)
จํานวนรวมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มตี ําแหนงทางวิชาการ
รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
คาคะแนน (คะแนนเต็ม 5)

ผลการดําเนินงาน
5
2
3
3
60
5
-
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ผลการดําเนินงาน
4.2-4 ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปการศึกษา 2561 อาจารยประจาหลักสูตร 3 ทาน เผยแพรผลงานวิชาการ จานวน 6 ผลงาน ดังนี้
อาจารยผูผลิตผลงาน

ชื่อผลงานวิจัย

การเผยแพรผลงาน
คาน้ําหนัก
การนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายความ
ขอสังเกตวาดวยประวัตศิ าสตรสังคม รวมมือทางวิชาการในอนุภูมภิ าคลุม น้ําโขง
ณรงคฤทธิ์ สุมาลี
ของหลักบานหลักเมืองในชุมชนลุมน้ํา ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 (หนา 50-65).
0.2
โขง
นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุม น้าํ โขง
มหาวิทยาลัยนครพนม
Participatory Action Research of
Community History and Culture Proceedings of the 13th GMSARN
for Planning of Local Museum International Conference on Energy,
Sumalee, N.
Management of Kud Chim
Environment, and Development in
0.4
Village, That Phanom District,
GMS, 28-30 November 2018 (SD-53,
Nakhon Phanom Province,
pp. 1-6). GMSARN, China.
Thailand.
A Research on Ethnic Groups of Proceedings of the 13th GMSARN
Piriyasparin, T.,
Tai Language Family in Vietnam International Conference on Energy,
0.4
Praweenwongwutthi, for Integrated Design of Model Environment, and Development in
S., and Sumalee, N. of Route no.12’s Cultural
GMS, 28-30 November 2018 (SD-53,
Tourism Management.
pp. 1-6). GMSARN, China.
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาว วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิสิฏฐ คิดคําสวน
0.8
ในวรรณคดีลาว.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 9(1), 202-223.
การศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นจาก
ความทรงจําของชุมชนบานนาบัว
วิสิฏฐ คิดคําสวน และ
วารสารภูพานสาสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร
0.4
ทิฆัมพร สิงโตมาศ
สกลนคร. 1(1), 171-195
จังหวัดนครพนม ระหวาง พ.ศ.23692551.
งานเสนอผลงาน วิชาการเครือขายความ
แนวทางการฟนฟูและบริหารจัดการ
วิสิฏฐ คิดคําสวน, ทีฆัม
รวมมือทางวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ศูนยการเรียนรูชุมชนบานนาบัว
พร สิงโตมาศ และสิรยิ า
ครั้งที่ 1 ประจําป 2561 (หนา 107-117).
0.2
ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร
พร สาลีพันธ
นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุม น้าํ โขง
จังหวัดนครพนม
มหาวิทยาลัยนครพนม
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ผลที่เกิดกับอาจารย (ตัวบงชี้ที่ 4.3)

ผลการดําเนินงาน

อัตราการคงอยูของอาจารย
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไมมีการรับอาจารยใหม แตในปการศึกษา 2561 ไดมี อาจารย ดร.ปุณณฑรีย
เจียวิริยบุญญา สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา และอาจารยอนุชิต สิงหสุวรรณ ไดกลับจาก
ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดกลับมาปฏิบัติราชการในปการศึกษานี้ ทําใหอัตรา
การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังคงปฏิบัติงานอยูครบทั้ง 5 คน ตามเกณฑที่กําหนดไวใน มคอ.2
เอกสารอางอิง
1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2561
ความพึงพอใจของอาจารย (ในประเด็น ตัวบงชี้ที่ 4.1)
หลักสูตรฯ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตอการปฏิบัติหนาที่
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเปนการประเมินตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 ทาน ผลการ
ประเมินโดยภาพรวม พบวา ระดับความพึงพอใจในดานหลักสูตรการศึกษา อยูที่ 3.85 คะแนน อยูในระดับที่สูงใน
เกณฑดี โดยสามารถจําแนกเปนประเด็นไดดังนี้
1. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการดําเนินงานของหลักสูตร อยูในระดับมาก คิดเปน
3.84 คะแนน
2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอการบริหารและพัฒนาอาจารยในหลักสูตร อยูในระดับ
มาก คิดเปน 3.73 คะแนน
3. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสวัสดิการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู อยูในระดับมาก
คิดเปน 3.95 คะแนน
เอกสารอางอิง
1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร
ปการศึกษา

คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย

2560

3.83

2561

3.85
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต (องคประกอบที่ 2 และ 3)
ตารางที่ 3.1 ขอมูลนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา
ปการศึกษา จํานวนนักศึกษา
ที่รับเขา
ที่รับเขา
2560
2561
2562
2563
2564
2560
12
4
2561*
3**
2562
2563
2564
หมายเหตุ : * ปการศึกษา 2561 ไมเปดรับแลทําการเรียนการสอนนักศึกษา โดยใหโอนยายนักศึกษาใหมที่เขาป
การศึกษา 2561 จํานวน 1 คน ไปสังกัดสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
** ปการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รุนเขาปการศึกษา 2560) ไดลาพักการศึกษาเพื่อดูแล
ผูปกครองที่ปวยจํานวน 1 คน จึงมีนักศึกษาคงอยูจํานวน 3 คน
ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา
1. ภาระความรับผิดชอบสวนตัวของนักศึกษา โดยไดมีการลาพักการเรียนเพื่อดูแลผูปกครอง
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา

ผลการดําเนินงาน

3.1-1 การรับนักศึกษา
เปาหมายเชิงปริมาณ จํานวนการรับนักศึกษา จํานวน 30 คน
เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาที่รับเขามามีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมวาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้
1. กําหนดจํานวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย
1) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กําหนดการรับนักศึกษา
2) สรุปรายงานการประชุม
2. แตงตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา
3. กําหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ และเครื่องมือ
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คัดเลือกวิธีการคัดเลือกและ การกํากับ ติดตาม
1) ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาชี้แจง ระบบ และมอบหมายหนาที่
2) รับสมัครตามระบบการศึกษา
4. ดําเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา
1) ประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีทั้งระบบ โควตา กลุมสนุก และรับตรงทั่ว
ประเทศ
2) รับสมัครตามระบบการรับนักศึกษา
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูสมัครเขาศึกษาตอของหลักสูตร
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
2) ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ
6. สัมภาษณนักศึกษาตามประเด็นโดยใชแบบสัมภาษณ
1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ/สอบขอเขียน
2) คณะกรรมการฯ สอบขอเขียน สอบสัมภาษณนักศึกษา
7. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผล
1) ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลสอบขอเขียนสอบสัมภาษณ
2) สรุปรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
8. บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษา ของกองบริการการศึกษา
1) กรอกผลการรับนักศึกษาในระบบ
2) ตรวจสอบผลการรับนักศึกษา
9. รับรายงานตัวนักศึกษาตามกําหนดการและขั้นตอนที่กําหนด
1) ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก
2) แตงตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา
3) รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน
10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม
1) รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา
2) ประกาศในเว็บไซตมคณะ/มหาวิทยาลัย
11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา มีการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนักศึกษา ตอคณะกรรมการประจําคณะ มี
การรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา
13. ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษามีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว
ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา
14.รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร
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15. ในกรณีที่มีจํานวนยอดนักศึกษานอยในปการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตรตองมีการประชุม
เพื่อทบทวนแผนการรับนักศึกษาและใหมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมเพื่อใหมีความทันสมัยสอดคลองกับ
ความตองการของตลาด โดยใหมีการระงับการเรียนการสอนนักศึกษาในการศึกษา 2561 และโอนยายนักศึกษาไปยัง
สาขาที่ใกลเคียงตามความตองการของผูเรียน
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
จากการดําเนินงานตามระบบ กลไก พบวา
1. การรั บ นั ก ศึ ก ษาป ก ารศึ ก ษา 2561 มี การตั้ งเป าหมายรั บ นั ก ศึ ก ษา จํ านวน 30 คน โดยเป น ผู ที่ จ บ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ตามที่ระบุไวในหลักสูตร (มคอ.2) โดยแบงเปนระบบโควตากลุม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบรับตรงรอบที่ 1 และระบบรับตรงรอบที่ 2 ประเภทบุคคลทั่วไปจากทั่วประเทศ โดย
ผานระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเปนผูดําเนินการเปดรับสมัคร และกําหนดเกณฑคุณสมบัติผูสมัครจากการประชุม
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคลองกับ มคอ. 2 เพื่อพิจารณาจํานวนการรับนักศึกษา เกณฑคุณสมบัติของ
ผูสมัคร กําหนดเกณฑการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
สําหรับกระบวนการแนะแนว ประชาสัมพันธเพื่อเชิญชวนใหผูสนใจเขามาศึกษา หลักสูตรฯไดดําเนินการ
หลากหลายรูป แบบ ทั้ งเดิ น ทางไปประชาสั มพั น ธที่ ส ถานศึกษา การทํ าแผน พั บ แจก การทําป ายคั ตเอาต การ
ประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน เปนตน
2. ในปการศึกษา 2561 พบวาหลักสูตรฯ ไดรับนักศึกษาใหมจํานวน 1 คน จึงไดมีการประชุมหารือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรในการประเมินผลและวิเคราะหจํานวนนักศึกษาที่ไมตรงไปตามแผนที่กําหนด และไดมีการ
ทบทวนแผนการรับ นักศึ กษาวามีปญ หาใดจึงเขาไมถึงกลุมเป าหมาย ซึ่งพบวาปญ หาสําคัญ คือการรับ รูเกี่ ยวกั บ
หลักสูตร ความไมคุนเคยกับชื่อของหลักสูตรและความลังเลสงสัยตอสายอาชีพในอนาคต
เอกสารอางอิง
1) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561
3) แผนประชาสัมพันธหลักสูตร
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
1. หลักสูตรมีการรายงานผลการดําเนินการรับนักศึกษา ในการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา
มีนักศึ กษารายงานตัวต่ํากวาเป าหมายที่กําหนดไว 30 คน ทั้ งนี้ ผลที่ เกิดขึ้น พิจารณาไดจากปจจัยทั้ งภายในและ
ภายนอกที่ ส งผลกระทบจากยอดรับ สมั ค ร เช น จากป จ จัย ภายในมาจากชองทางประชาสัมพั น ธ ที่ ยังเขาไมถึ ง
กลุมเปาหมายเพียงพอ เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม และปจจัยภายนอกที่มาจากผูสมัครและครอบครัวที่ยังไมเขาใจ
ศาสตรดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คานิยมในการศึกษาและการประกอบอาชีพ สถาบันการศึกษาอื่นที่มีการ
แขงขันรับสมัคร กลุมเปาหมายเดียวกัน จึงทําใหนักศึกษาเกิดการเปรียบเทียบและตัดสินใจสมัครสถาบันอื่น
3. กรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดมีมิติใหมีการระงับการเรียนการสอนนักศึกษาในการศึกษา 2561 และ
โอนยายนักศึกษาใหม 1 คนไปยังสาขาที่ใกลเคียงตามความตองการของผูเรียน (สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม)
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พรอมทั้งใหมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมเพื่อรองรับความตองการของตลาด
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
1. หลักสูตรฯ ไดประชุมหารือและนําปญหานี้เขาสูวาระการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตร และมีมติ
ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยไดดําเนินการตามขั้นตอนตั้งแตระดับที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ที่
ประชุมกรรมการคณะฯ ที่ประชุมกรรมการวิชาการฯ ที่ประชุมกรรมการกลั่นกรอง ที่ประชุมกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามลําดับ ในชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว
2. ระหวางที่มีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรนั้น หลักสูตรไดทําการประชาสัมพันธแนะแนว
ประชาสัมพันธหลักสูตรเพื่อเชิญชวนใหผูสนใจเขามาศึกษาในปการศึกษา 2562 ดวย ทั้งนี้ไดแนะนําหลักสูตรฯ
ภายใตชื่อใหม (มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว) โดยไดดําเนินการหลากหลายรูปแบบ ทั้งเดินทางไป
ประชาสัมพันธที่สถานศึกษา การทําแผนพับแจก การทําปายคัตเอาต การประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน เปนตน
3. ในการรับสมัครนักศึกษาใหมของปการศึกษา 2562 นั้น ไดตั้งเปาหมายรับนักศึกษา จํานวน 30 คน โดย
เปนผูที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 หรือเทียบเทา ตามที่ระบุไวในหลักสูตร (มคอ.2) โดยผานระบบ
มหาวิทยาลัยนครพนมเปนผูดําเนินการเปดรับสมัคร (TCAS) และกําหนดเกณฑคุณสมบัติผูสมัครจากการประชุม
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่สอดคลองกับ มคอ. 2 เพื่อพิจารณาจํานวนการรับนักศึกษา เกณฑคุณสมบัติของ
ผูสมัคร กําหนดเกณฑการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ
4. หลักสูตรฯ ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูประกอบการรุนใหมทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยวขึ้นมาเพื่อ
รองรับหลักสูตรปรับปรุงและเขาถึงนักศึกษากลุมเปาหมายมากขึ้น โดยสงหนังสือและโครงการฯไปยังโรงเรียนตางๆ
ในเขตจังหวัดกลุมสนุก และใหโรงเรียนดําเนินการคัดเลือกผูสมัครและสมัครผานระบบ TCAS ซึ่งทําใหมีผูสนใจสมัคร
และรายงานตัวในจํานวนที่เพิ่มขึ้น (รวมTCAS 3 รอบจํานวน 8 คน)
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2561
2) แผนประชาสัมพันธหลักสูตร
3.1-2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน
เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาไดรับมีความรูดานภาษาอังกฤษ และสามารถปรับตัวในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกกการเตรียมความพรอม
กอนเขาศึกษา ดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
1. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1) แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
2. คณะกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1) ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
2) สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหกับนักศึกษา
3) ทําแผนการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหสอดคลองกับมคอ.2 ปรับพื้นฐานความรู
ของนักศึกษา
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพรอมนักศึกษา
1) นําเสนอรางแผนการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร
2) พิจารณาอนุมัติแผนงาน
4. การดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษา
1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
2) ประชุมวางแผนดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3) ดําเนินโครงการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม
1) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการดําเนินโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
2) ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3) ประเมินโครงการการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
4) ปรับปรุงการดําเนินการเตรียมความพรอม
6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1) ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
2) สรุปผลการดําเนินงาน
7. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
1) ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดทําโครงการเตรียมความพรอม
2) สรุปผลการปรับปรุง
8. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม
2) สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
ในปการศึกษา 2561 พบวา
1) หลักสูตรฯ ไดรับนักศึกษาใหมจํานวน 1 คน จึงไดมีการประชุมหารือกรรมการบริหารหลักสูตรในการ
ประเมินผลและวิเคราะหจํานวนนักศึกษาที่ไมตรงไปตามแผนที่กําหนด และไดมีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาที่ไม
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ถึงกลุมเปาหมาย ที่ประชุมไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมเพื่อใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการ
ของตลาด โดยใหมีการระงับการเรียนการสอนนักศึกษาในการศึกษา 2561 และโอนยายนักศึกษาไปยังสาขาที่
ใกลเคียงตามความตองการของผูเรียน
2) กรณีนักศึกษาที่คงเหลือของปการศึกษา 2561 (ชั้นปที่ 2 รุนปการศึกษา 2560) คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ไดประชุมและมีมติใหมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมพัฒนา
ความรูดานภาษาอังกฤษและกิจกรรมการพัฒนาการปรับตัวในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1) เพื่อใหมีกิจกรรมที่สอดคลองกับนักศึกษามากขึ้น ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติไหทําการ
เตรียมความพรอมนักศึกษากอนจะเริ่มปการศึกษาที่ 2 โดยที่ประชุมจึงมีมติใหจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอยางบูรณาการจึงมีการปรับแผนจัดกิจกรรม “โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน” ขึ้นและ
ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2561
2.2) มีการทดสอบประเมินความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา จากนั้นใหนักศึกษานักศึกษาทุกคนเขา
รวมโครงการการพัฒนาภาษาตางประเทศ ซึ่งหลักสูตรฯ ไดดําเนินการรวมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกบายวันพุธ เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่มในภาคการศึกษาที่ 2/2561
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2561
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
จากการสรุปผลการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาปการศึกษา 2561 พบวา
1) การเตรียมความพรอมเรื่องความสามารถปรับตัวในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตาม มคอ. 2 โดยได
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดวยการปรับแผนจัดกิจกรรมเปน
“โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน” ขึ้นในเดือนธันวาคม 2561 ผลการทบทวนกลไกและการดําเนินงาน พบวานักศึกษา
มีปญหา 2 ประเด็นหลัก คือ
1.1) ความไมชัดเจนในการเปาหมายของการเรียน ทําใหเกิดความโลเลที่จะศึกษา เมื่อพบเงื่อนไข
แทรกแซง เชน การใหความสําคัญกับรุนพี่และเพื่อน การเห็นจํานวนคนที่เรียนสาขาอื่นมากกวา ทําใหยายสาขา
กอนที่จะมีการเรียนการสอนเกิดขึ้น
1.2) ความไมพรอมในการศึกษาแบบนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เชน การติดเพื่อนจนไมมีสมาธิอาน
หนังสือและทบทวนบทเรียน การขาดความรับผิดชอบในตนเอง อาทิ การลงทะเบียน ความสามารถในการสืบคนตอ
ยอดวาควรจะศึกษาหรืออานหนังสือเลมใดเพื่อสนับสนุนการเรียนรูของตนเอง เปนตน
จากปญหาดังกลาวจึงมีมติของที่ประชุมหลักสูตรฯใหมีการพูดคุยกับนักศึกษาใหมากขึ้น ทั้งในลักษณะที่
เปนทางการและไมเปนทางการ คือ การสอดแทรกกิจกรรม/โครงการในรายวิชาตางๆ มากขึ้นและพบปะพูดคุยกัน
นักศึกษามากขึ้น เชน การรับประทานอาหารรวมกันในบางโอกาสเพื่อรับรูปญหาของนักศึกษามากขึ้น
นอกจากนี้ยังตองมีการปรับแผนและกิจกรรมที่สอดคลองกับนักศึกษามากขึ้น โดยมีมติไหทําการเตรียม
ความพรอมนักศึกษาสองระยะ คือ 1) นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เขาใหมควรมีการเตรียมความพรอมกอนเปดปการศึกษา
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เพื่อสรางความคุนเคย ความมั่นใจในการใชชีวิต และการเรียนมากขึ้น 2) กอนจะเริ่มปการศึกษาที่ 2 ทั้งนักศึกษาชั้น
ปที่ 1 และชั้นปที่สูงขึ้นนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเปนระยะ ทั้งระหวางปการศึกษาหรือปลายป
การศึกษาเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการเรียนรู
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562
2) การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ พบวาหลังจากเขารวมโครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศของ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สมรรถภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา มีพัฒนาการดีขึ้นมากกวารอยละ 50 แตเพื่อใหนักศึกษาไดประโยชนสูงสุด ในโครงการปรับความรู
พื้นฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ควรปรับกระบวนการ ใน 3 ประเด็น ดังนี้
2.1) ควรมีการทดสอบหลังอบรม (Post-test) จํานวน 2 ครั้ง ตามกระบวนการที่กําหนดไว เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
2.2) ควรมีการกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม เชน สอดแทรกการเรียนรู
ภาษาอังกฤษในรายวิชาเอก เชน ศัพทเฉพาะหรือการอานบทความภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักศึกษาชั้นป 1 มี
พัฒนาการภาษาอังกฤษสําหรับนักวัฒนธรรมในระดับที่ดีขึ้นมากกวารอยละ 50 เปนตน
2.3) เนื่องจากการจัดโครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศของสาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้นดําเนินการใน
ภาคการศึกษาที่ 2/2561 ซึ่งไมเพียงพอที่จะเพิ่มสมรรถภาพในการเรียนรูของนักศึกษา มติที่ประชุมเห็นวาควรมี
อบรมภาษาอังกฤษตั้งแตเทอมที่ 1 ดวย
เอกสารอางอิง
1) รายงานโครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
การดําเนินโครงการมานุษยวิทยาเดินดินอยางบูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนาการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีทัศนคติที่ดีในการศึกษา มีความรูและทักษะที่
หลากหลายมากขึ้น สามารถปรับตัวเขากับเพื่อนได สามารถทํางานที่ไดรับมอบหมายได มีความกลาแสดงออกมาก
ขึ้น (เอกสารอางอิง : รายงานโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน)
นอกจากนี้มิติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอใหมีการของบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนา
นักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 โดยใหดําเนินอยางบูรณาการ ทั้งการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตใน
มหาวิทยาลัย พัฒนาความสามารถในภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนรายวิชาอื่นๆ ดวย โดยกําหนดใหดําเนินการ
สามระยะ คือ กอนเปดเรียน ระหวางเรียน และกอนสอบ ทั้งนี้ไดมอบหมายใหนายณรงคฤทธิ์ สุมาลีเปนผูเขียน
โครงการเสนอตอคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพื่อดําเนินการในปการศึกษา 2562
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เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2562
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.2-1 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี
เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนไดรับคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวจากอาจารยที่ปรึกษา
เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว โดยมีคาเฉลี่ย
รวมไมนอยกวา 3.50
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลการ
ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา/แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
1) สาชาวิชาประชุมเพื่อเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษา
2) สาชาวิชาเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาตอฝายวิชาการใหลงนาม
2. ทบทวนและกําหนดบทบาทหน าที่ คณะกรรมการให คําปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก นักศึ กษา /
บทบาทหนาที่ อาจารย ที่ปรึกษา ให มีหน าที่ครอบคลุมทั้ง การให คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชี วิตแก
นักศึกษา
1) อาจารยที่ปรึกษาประชุมทบทวนและกําหนดบทบาทหนาที่ของอาจารยทปี่ รึกษา
2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาโดยกําหนดบทบาทหนาที่ชอบอาจารยที่ปรึกษาในคําสั่งใหชัดเจน
3) แจงคําสั่งใหอาจารยที่ปรึกษาไดปฏิบัติหนาที่
3. วิเคราะหปญหาและความตองการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต แกนักศึกษาทุกชั้นป
อาจารยที่ปรึกษาวิเคราะหและรายงานผลการใหคําปรึกษา
1) บันทึกการใหคําปรึกษาของอาจารยทปี่ รึกษา
2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา
3) ขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาและการแนะแนวแกนักศึกษา
4. กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการให คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต ของนักศึกษา /การ
จัดการความเสี่ยงดาน นักศึกษา
1) อาจารยทปี่ รึกษาประชุมรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ฝายกิจการนักศึกษาเพื่อวิเคราะหปญหาที่
พบจากการใหคําปรึกษา
2) กําหนดแนวทางแกไขปญหาการใหคําปรึกษาเพิ่มเติมและขอเสนอแนะเพื่อเสนอตอคณะกรรมการประจํา
คณะ
5. กําหนดชองทางติดตอสื่อสารระหวาง อาจารยกับนักศึกษาในการใหคําปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนว
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การใชชีวิตแกนักศึกษา
6. จัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาการใหคําปรึกษา
1) จัดทําแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลนักศึกษา
2) อาจารยที่ปรึกษาใหนักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการใหคําปรึกษา
3) อาจารยที่ปรึกษารวบรวมเก็บเปนขอมูล
7. ดําเนินการใหบริการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความเสี่ยง
ดานนักศึกษาตามแนวทางทีก่ ําหนด
1) กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา
2) อาจารยที่ปรึกษากําหนดชั่วโมงฝายวิชาการแจงกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาแกอาจารยที่ปรึกษา
และนักศึกษา
3) ดําเนินการใหคําปรึกษา
8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
9. ประเมินกระบวนการใหบริการฯ และความพึงพอใจที่มีตอคุณภาพการใหบริการให คําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก นักศึกษา
10. มีการพัฒ นาปรับปรุงกระบวนการให คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตของนักศึกษา/การ
จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน
11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การใหบริการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตของ
นักศึกษา ที่ซัดเจนเปนรูปธรรมใหผูบริหารและ ผูเกี่ยวของทราบ
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
กรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเพื่อวางแผนเพื่อกําหนดคุณสมบัติ บทบาทหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา
และการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษา
ตองเปน อาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลั กสูต ร มี ความกระตือรือรนในการให คําปรึกษา มี เจตคติที่ดีตอการเป น
อาจารยที่ปรึกษา สามารถจัดการภาระงานตางๆ ได โดยไมกระทบตอการใหคําปรึกษา มีทักษะในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ใหแกนักศึกษา มีการวางตัวและเปนแบบอยางที่ดี สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา รวมถึงการ
กระตุนใหนักศึกษามีเปาหมายในการดําเนินชีวิต โดยกําหนดใหนักศึกษาแตละชั้นปมีอาจารยที่ปรึกษา 1-2 ทาน
ตามความเหมาะสมในแตละปการศึกษา
2. บทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
2.1 ใหคําปรึกษาดานวิชาการ แผนการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ป ปญหาดานการเรียน การยายสาขา
การเรียนตอ โอกาสทางการศึกษา เปนตน
2.2 ใหคําปรึกษาดานการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะรูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีผลกระทบตอการเรียน เชน
ปญหาครอบครัว ปญหาความสัมพันธกับคนรอบขาง ปญหาทางดานเศรษฐกิจ เปนตน
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2.3 ติ ดตามการลงทะเบีย นเรียน ทุน การศึกษาที่ไดรับ กิจกรรมที่ นักศึกษาเขารวม ความสัมพัน ธของ
นั ก ศึ ก ษากั บ ผู ค นรอบข าง และติ ด ตามความเคลื่ อ นไหวต า งๆของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ สั งเกตถึ งพฤติ ก รรมและการ
เปลี่ยนแปลง หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะไดรับมือและแกไขไดทันทวงที
2.4 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อใหคําปรึกษาและวางแผนการเรียนใหกับนักศึกษาที่เปนกลุม
เสี่ยง (หรือนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00) เชน การนําระบบ Coaching (ใหนักศึกษาที่เรียนดีกํากับและดูแล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ํา) มาใช เปนตน
2.5 จัดตารางการนั ดพบและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นักศึกษากลุมปกติ ควรใหคําปรึกษาอยางนอย
เดือนละ 2 ครั้ง และนักศึกษากลุมเสี่ยง ควรใหคําปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง
2.6 จัดทํ าช องทางการติ ดตอกั บ นักศึกษาที่เขาถึงงายและสะดวก โดยอาจารยที่ ป รึกษาต องให ขอมู ล
สวนตัว (เบอรโทรศัพท, e-mail, facebook) ของอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหนักศึกษาสามารถติดตอได
3 การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา
ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งนี้ที่ประชุมมีมติการกําหนดและตั้งแตอาจารยที่ปรึกษา 1 ทาน
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 โดยยังกําหนดใหอาจารยสิริยาพร สาลีพันธ เปนอาจารยที่ปรึกษา
4. เพื่อการติดตามผลการใหคําปรึกษาและการดูแลเอาใจใสของอาจารยที่ปรึกษา หลักสูตรฯ จึงกําหนด
ใหผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยที่ปรึกษา และผลการประเมินตนเองของอาจารยที่ปรึกษา
เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา จะตองมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นควรให มีการดูแลเอาใจใสนักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งไมควรเปนหนาที่ของอาจารย
ที่ปรึกษาตามคําสั่งแตงตั้งเทานั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานตองมีสวนรวมในการดูแลนักศึกษาทุกคนใน
หลักสูตรดวยเชนเดียวกัน ซึ่งไดพบวา นักศึกษาสวนใหญเขามาขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาใน 2 ชองทางหลัก
คือ 1) กลองขอความกลุมใน Facebook และ2) การขอเขาพบในชั่วโมงใหคําปรึกษา ประเด็นในการปรึกษาหลัก คือ
การเรียน อาทิ การแกผลการเรียนที่ติด I การพัฒนาศักยภาพการเรียน และปญหาสวนตัว อาทิ การปรับตัวเขากับ
กลุมเพื่อน ปญหาครอบครัวไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ
เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดทําการสํารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาทางวิชาการ
ดานขอมูลขาวสารและการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เปนประโยชนตอนักศึกษา จากผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 3 คน
พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ซึ่งสามารถจําแนก
รายละเอียดตางๆ ไดดังนี้
1. ความพึงพอใจตอชองทางการสื่อสารสะดวกในการติดตอกับอาจารยที่ปรึกษา มีความพึงพอใจอยูระดับ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.17
2. ความพึงพอใจตอการไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดย
อาจารยที่ปรึกษา มีความพึงพอใจอยูระดับมากคะแนนเฉลี่ย 4.20
3. ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาที่ใหความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อชวยใหนักศึกษา
สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร มีความพึงพอใจอยูระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.18
4. ความพึงพอใจตออาจารยที่ปรึกษาใหความชวยเหลือหรือถายทอดประสบการณอื่นๆ แกนักศึกษา
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ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ มีความพึงพอใจอยูระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.18
5. ความพึงพอใจการใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษามีความพึงพอใจอยูระดับมาก คะแนน
เฉลี่ย 4.15
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2561
2) รายงานผลการประเมินคุณภาพของการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ปการศึกษา 2561
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
ผลการประเมินการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในป
การศึกษา 2561 ไดตามเปาหมายเชิงคุณภาพที่กําหนดไว แตเมื่อพิจารณากระบวนการอยางละเอียด พบวา
หลักสูตรฯ ยังขาดการจัดตารางและชองทางนัดพบนักศึกษาที่ชัดเจน และหลักสูตรฯ ยังไมไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล
นักศึกษารายบุคคล ซึ่งอาจสงผลใหการใหคําปรึกษาไมครอบคลุมทุกประเด็นปญหาของนักศึกษา
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2561
การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
กําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยเพิ่ม 1) การจัดตารางและชองทางนัดพบใหเหมาะสมกับวันเวลาที่
ชัดเจน และอาจารยควรอยูใหครบตามเวลาที่กําหนด 2) การทําแบบฟอรมการพบนักศึกษา การสรุปเนื้อหาจากการ
ใหคําปรึกษา รวมถึงการติดตามผลการใหคําปรึกษา 3) การเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาถึงตัวอยางไมเปนทางการได
มากขึ้น นั้น2562 เพื่อใหนักศึกษาของหลักสูตรเกิดความใกลชิดกัน และการใหคําปรึกษาทั้งทางวิชาการ และการใช
ชีวิตทําไดมากขึ้น ซึ่งทําใหแนวโนมการคงอยูของนักศึกษาสูงขึ้น
3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน
เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนมีการพัฒนาดานองคความรูและการเรียนรูเชิงปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยรวมไม
นอยกวา 3.50
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
1. สํารวจกิจกรรมตามความตองการของนักศึกษา
2. กําหนดผูรับผิดชอบโครงการการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
3. ผูรับผิดชอบ วิเคราะหและจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
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ในศตวรรษที่ 21
1) การพัฒนาดานองคความรู (แบบบรรยาย)
2) การพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติ/ฝกทักษะ
4. ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กําหนด
5. ประเมินกระบวนการและผลลัพธโครงการ/กิจกรรม
6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธตามการประเมินใหเปนหลักฐานเชิงประจักษ
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการหรือจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเฉพาะ ในรูปแบบการบรรยายพิเศษในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานที่ การนํานักศึกษาเขา
รวมกิจกรรมหรือรวมอบรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง มี
การดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม และสอคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ที่มุงเนนการเรียนรูดวยตนเอง
และเพื่อที่จะใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบดวย 1. กลุมทักษะการ
เรียนรูและนวัตกรรม ไดแก การคิดเชิงวิพากษ การแกปญหา การสรางสรรค การสื่อสารและความรวมมือ 2. กลุม
ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3. กลุมทักษะชีวิตและวิชาชีพ ไดแก การปรับตัวและยืดหยุน ปฏิสัมพันธทาง
สังคมและขามวัฒนธรรม ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม
เพื่อใหนักศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาดานองคความรูและการเรียนรูเชิงปฏิบัติสอดคลองกับกลุมทักษะทั้ง
สามดาน หลักสูตรฯ จึงไดกําหนดนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรม 4 โครงการ ดังนี้
1. โครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยไดมีการลงพื้นที่ในชวงเดือนธันวาคม
2561 ณ บานโพนแพง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
2. โครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถิ่นสัญจร ในชวงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรม
ผูไทเรณูนคร ตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
3. โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน ในระหวางวันที่ 21-23 ธันวาคม ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง
จังหวัดอุดรธานี วังนาคินทรคําชะโนด ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี แหลงโบราณคดีเมืองโบราณ
เวียงคํา-เวียงคุกเมือง ณ ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย หมูบาน
วัฒนธรรมไทดําบานนาปาหนาด หมูที่ 4 ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
4. โครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 กิจกรรมที่ 1 ประเด็น “ปนคําเวา ปนแรงบันดาลใจ จุดไฟฝน
ในตัวคุณ” จัดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ หองเรียนรวม 1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นครพนม โดยวิทยากร คุณรามราฆพ แสนคําคิด Nestlé’ Area Executive เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการศึกษา
และการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สําหรับผูเขารวมยังไดฝกปฏิบัติชงกาแฟเพื่อสงเสริมผูประกอบการรุน
เยาวอีกดวย
จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ปการศึกษา 2561 ทั้งสี่โครงการ มีคาเฉลี่ย 3.84 จึงบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพที่กําหนด
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ไว
เอกสารอางอิง
1) รายงานโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถิ่นสัญจร
2) รายงานโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
3) รายงานโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน
4) รายงานโครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
จากการสรุปผลการดําเนินงาน พบวาผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 ในปการศึกษา 2561 ไดตามเปาหมายเชิงคุณภาพที่กําหนดไว แตเมื่อพิจารณากระบวนการอยาง
ละเอียด พบวา เปนเพียงการประเมินผลเพียงเฉพาะโครงการตางๆ ที่หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดขึ้น ซึ่งไมไดหมาย
รวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนดวย ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้
1) ควรทําความเขาใจและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ในทุกรายวิชาเฉพาะทั้งวิชา
ทฤษฎีและปฏิบัติ
2) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใหสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางนอยรายวิชาละ 1 กลุมทักษะ
3) ควรทําการประเมินผลการเรียนรูและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาไดรับ รวมถึงการประเมินความ
พึงพอใจเปนรายโครงการ เพื่อที่จะไดนําผลไปตอบเปาหมายเชิงคุณภาพตอไป
เอกสารประกอบ
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2562
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดนําไปปรับปรุงวิธีการสอนรายวิชาเอกในปการศึกษา 2562 โดยออกแบบให
สอดคลองกับการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3 กลุมทักษะ) ทั้ง
รายวิชาปฏิบัติและทฤษฎี รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดี
นอกจากนี้เพื่อเปนการเพิ่มทักษะในการเรียนรูใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง อาจารยผูสอนหลักสูตรสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยาจะตองพยายามสอดแทรกการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3 กลุมทักษะ) ลง
ในรายวิชาและโครงการอื่นๆที่รับผิดชอบอยางบูรณการในภาคการศึกษาถัดไป
เอกสารประกอบ
1) รายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2562
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ตารางที่ 3.2 จํานวนการคงอยูและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ปการศึกษา
2560
2561*
2562

จํานวนรับเขา
(1)
4

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
(2)
2564
2565
2566
000
0000
0000

จํานวนทีล่ าออกและคัดชื่อออก
รวมเมื่อสิ้นปการศึกษาที่ประเมิน

(3)
4
3**

หมายเหตุ * ปการศึกษา 2561 ไมเปดรับแลทําการเรียนการสอนนักศึกษา โดยให

โอนยายนักศึกษาใหมที่เขาปการศึกษา 2561 จํานวน 1 คน ไปสังกัดสาขาวิชาพัฒนา
สังคมและสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
** ปการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 2 (รุนเขาปการศึกษา 2560) ไดลาพัก
การศึกษาเพื่อดูแลผูปกครองที่ปวยจํานวน 1 คน จึงมีนักศึกษาคงอยูจํานวน 3 คน
3.3-1 อัตราการคงอยู

อัตราการการคงอยู
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดระงับการเรียนการสอนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
โดยใหนักศึกษาใหม (ชั้นปที่1)จํานวน 1 คน โอนยายไปยังสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม และทําการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 2 (ปการศึกษา 2560) ซึ่ง
เดิมมีจํานวน 4 คน แตนักศึกษาขอลาพักการศึกษาจํานวน 1 คน เนื่องจากตองออกไป
ดูแลมารดาที่ปวยหนัก จึงเหลือนักศึกษาจํานวน 3 คน ดังนั้น นักศึกษาในหลักสูตรมี
อัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 100 แสดงใหเห็นถึงมีอัตราการคงอยูที่เทาเดิม

3.3-2 อัตราการสําเร็จ
การศึกษา
3.3-3 ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา

อัตราการสําเร็จการศึกษา
หลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจการจัดการขอรองเรียน
ปการศึกษา 2561 พบวา ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการขอ
รองเรียนของหลักสูตร อยูในระดับดีมีคาเฉลี่ย 4.19 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา
นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการขอรองเรียน ดานอาจารยผูสอน
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.17 จากผลการประเมินแสดงใหเห็นวาการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาตอหลักสูตรมีแนวโนมที่ดีขึ้น
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ผลการดําเนินงาน
- ความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียน
สําหรับความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียน ภาพรวมอยูในระดับดี มี
คาเฉลี่ย 4.19 พิจารณารายประเด็น พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานอาจารยผูสอน
มากที่สุด คาเฉลี่ย 4.20 และประเด็นควรปรับปรุง ไดแก การพิจารณาการจัดการขอ
รองเรียนแลวเสร็จในระยะเวลาที่เหมาะสม และควรมีการจัดหาหนังสือประกอบการ
เรียนการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณตาง และการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ใหเพิ่มบรรยากาศการเรียนการสอน
เอกสารอางอิง
1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอ
รองเรียนของนักศึกษา

ตารางที่ 3.3 ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (ตัวบงชี้ที่ 2.2)
วันที่สํารวจ.........................
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไมตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบวิชาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
การวิเคราะหผลที่ได
หลักสูตรยังไมมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา

จํานวน

รอยละ
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หมวดที่ 4 ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องคประกอบที่ 5)
ตารางที่ 4.1 สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา 2561

รหัส ชื่อวิชา
30118305 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม
30118315 ทองถิ่นศึกษา
30118403 ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี
30118410 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร
30118404 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง
30004104 มนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง
30006101 การรูสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
30118314 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
30118316 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา
30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
30005102 คณิตศาสตรและตรรกวิทยา
30006102 สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ

ภาค/ป
การศึกษา
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561
1/2561

การกระจายของเกรด

จํานวน
นักศึกษา

A B+ B C+ C D+ D F I

ลง สอบ
ทะเบียน ผาน

1
1
3
2

3
3
3
3
3

3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

2

3

3

3

3

3

2

3
3
3
3

3
3
3
3

1

3

2/2561
2/2561

2 1
1

2/2561
2/2561
2/2561
2/2561
2/2561

1 2
1 2
2
2

1
1

1 1
3
2 1
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ตารางที่ 4.2 คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน

5.1-1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
เปาหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีจํานวนหนวยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต
เปาหมายเชิงคุณภาพ เปนหลักสูตรฯ ที่ทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมใน
ปจจุบัน
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร
และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะหหลักสูตร/วิจัยการใช
หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผานมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบมคอ.2
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรางหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบมคอ.2
1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตร
2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หนาที่ ความเหมาะสมของอาจารยผูสอน
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแกไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามมติที่
ประชุม
5) จัดทํารางหลักสูตรตามแบบมคอ.2
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
1) พิจารณาคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ
2) เสนอซื่อผูทรงคุณวุฒิใหคณะพิจารณาแตงตั้ง
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ หลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และบัณฑิต
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกรางหลักสูตร ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
5. เสนอรางหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารวิชา
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอคณะ กรรมการบริหารวิชาการ
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอขั้นตอนตอไป
6. เสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาเพื่อพิจารณา
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ผลการดําเนินงาน
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการ
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอขั้นตอนตอไป
7. เสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกไขหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอขั้นตอนตอไป
8. ประชาสัมพันธหลักสูตรภายในสถาบัน
1) ประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตร
2) ประชาสัมพันธหลักสูตรผานชองทางตางๆ เชน webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ
9. นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนํา
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับแนวทางการนําเสนอหลักสูตรที่ผานการปรับปรุงไปใชในการเรียนการสอน
10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน
1) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร
2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาใน
หลักสูตรใหทันสมัย
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาใหมนอย (จํานวน 1 คน) ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติใหโอนยาย
นักศึกษาใหมปการศึกษา 2561 จํานวน 1 คนไปศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดลอม แตยังดําเนินการสอนนักศึกษาที่คงอยูจํานวน 3 คน (ชั้นปที่ 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตามปกติ และไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว โดยมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะหหลักสูตร/วิจัยการใช
หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผานมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบมคอ.2
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรางหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบมคอ.2
1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตร
2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หนาที่ ความเหมาะสมของอาจารยผูสอน
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแกไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามมติที่
ประชุม
5) จัดทํารางหลักสูตรตามแบบมคอ.2
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
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ผลการดําเนินงาน
1) พิจารณาคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ
2) เสนอซื่อผูทรงคุณวุฒิใหคณะพิจารณาแตงตั้ง
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ หลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูมีสวนไดเสียจากโรงเรียนเทศ
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกรางหลักสูตร ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
5. เสนอรางหลักสูตรตอที่ประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26
กันยายน 2561
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอคณะกรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอขั้นตอนตอไป
6. เสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 มีนาคม
2562
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอขั้นตอนตอไป
7. เสนอรางหลักสูตรตอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองดานวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณา
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
8. เสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณา
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกไขหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอตอ สกอ. ตอไป
8. ประชาสัมพันธหลักสูตรภายในสถาบัน
1) ประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตร
2) ประชาสัมพันธหลักสูตรผานชองทางตางๆ เชน webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ
เอกสารอางอิง
1) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
หลักสูตรฯไดมีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยเนนการมี
สวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ซึ่งในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร พบวา
การปรับปรุงหลักสูตรฯไดดําเนินการตามขั้นตอนและตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตางๆที่
เกี่ยวของ โดยไดมีการปรับรายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับอุตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนม
และสถานการณของบริบททางสังคมไทยและโลกที่กําลังเปลี่ยนไป รวมทั้งความตองการของตลาดแรงงาน ดังนี้
1) หลักสูตรปรับปรุงเพื่อเพิ่มทักษะในอาชีพและโอกาสในการประกอบอาชีพดานการทองเที่ยวของ
ผูสําเร็จการศึกษาใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยการสรางความเขมแข็งในเนื้อหาหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนมีวิธีคิด
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มุมมองและทักษะทั้งดานมานุษยวิทยา การจัดการวัฒนธรรมและการทองเที่ยวอยางเปนองครวม โดยเพิ่มทางเลือก
และโอกาสในการจางงานดวยการเทียบรายวิชาเชื่อมกับหลักสูตรการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกทั่วไป (ฉบับปรับปรุง
ใหม พ.ศ. 2551) ของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกกลาง สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวง
ทองเที่ยวละกีฬา ซึ่งจะทําใหบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาออกไปสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก โดยสามารถ
นําเที่ยวแกนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศอยางมีมาตรฐานได
2) นอกจากนี้เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการผลิตบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนของมหาวิทยาลัย
นครพนมเพื่อตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เบื้องตนหลักสูตรไดประสานกับสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ซึ่งไดจัดทํามาตรฐานอาชีพที่สอดคลองกับสาขาอาชีพของหลักสูตรมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวจํานวน 4 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาวิชาชีพอนุรักษงานพื้นบานและศิลปหัตถกรรม สาขา
วิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ และสาขาวิชาชีพการทองเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร
และรานอาหาร ซึ่งการเขารวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) นี้จะทําใหหลักสูตรฯมีกระบวนการเรียน
การสอนที่มีสมรรถนะ (Competency- based Curriculum) มีมาตรฐาน สามารถผลิตคนที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
3) พรอมทั้งยังเพิ่มรายวิชาที่จําเปน คือ รายวิชาวิจัย รายวิชาประวัติศาสตรและรายวิชาโบราณคดี
รวมทั้งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว และรายวิชา
ภาษาตางประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คือ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาวและภาษาจีน รวมทั้งปรับเปลี่ยนคําอธิบาย
รายวิชารายวิชาที่เนนการการจัดการวัฒนธรรมและการจัดการทองเที่ยวในมิติของมานุษยวิทยา โดยเฉพาะรายวิชา
ดานสื่อและการเปนผูประกอบการ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการทํางานที่หลากหลายของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาให
สอดคลองกับการแขงขันของตลาดแรงงานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12
เอกสารอางอิง
1) รายการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 3/2562
2) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
หลังการปรับปรุงหลักสูตรตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการตางๆตามกระบวนการขั้นตอน
ตามลําดับแลว ประธานหลักสูตรฯไดนําสงเลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ใหกับกองสงเสริมงานทะเบียนฯ (กสบ.) เพื่อดําเนินการสงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ไดรับทราบเพื่อดําเนินการตอไป
เอกสารอางอิง
1) รายการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 3/2562
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5.1-2 การปรับปรุงสาระรายวิชาใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ
เปาหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2561
เปาหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2561 มีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชา
ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร
1) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะหเนื้อหาวิชาในหลักสูตร
2) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีตอหลักสูตร
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหขอมูลที่ไดจากขอ 1) และ2) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินการของหลักสูตร
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการราง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา
1) แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรของสาขาวิชา
2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ความเหมาะสมของอาจารยผูสอน
3) อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อทบทวนคําอธิบายรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
3. นําเสนอรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
1) พิจารณาคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ
2) เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิใหคณะพิจารณาแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษหลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และบัณฑิต
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอเสนอแนะ มาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชา
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอเสนอแนะ มาปรับแกหลักสูตรและสาระของรายวิชา
2) จัดทํารางหลักสูตร และ สมอ.08
5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนเกี่ยวกับแนวทางการนําหลักสูตรที่ผานการปรับปรุงไปใช
ในการเรียนการสอน
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
1) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
2) สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคําอธิบายรายวิชาที่ไดปรับเปลี่ยนใหทันสมัย
3) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผล กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัย
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7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดทําสรุปผล การปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร
ใหทันสมัย
8. นําเสนอตอคณะฯ และเพื่อใหคณะฯ นําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดเปดรายวิชาทั้งหมด 14 รายวิชา แบงเปนรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) 5
รายวิชา เพื่อตอบสนององคความรูและทักษะทั้งการวางความรูพื้นฐาน ไดแก 1) มนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) การรูสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4) คณิตศาสตร
และตรรกวิทยา และ5) สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ และรายวิชาเฉพาะ 9 รายวิชา ไดแก 1) การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและวัฒ นธรรม 2) ทองถิ่นศึกษา 3) ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี 4) มานุษยวิทยาประวัติศาสตร 5)
ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง 6) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 7) ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 8) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ9) สังคมวิทยาการพัฒนา
ในส ว นของรายวิ ช าเฉพาะ 9 รายวิ ช านั้ น มี 4 วิ ช าที่ จ ะยั ง ปรากฏอยู ในหลั ก สู ต รปรั บ ปรุ งสาขาวิ ช า
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว คือวิชา 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 2) ทองถิ่นศึกษา 3)
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ทั้ งนี้ ในกระบวนการเลือกรายวิช าที่ เหมาะสมและทําการปรับ ปรุงสาระและกระบวนการเรีย นการสอน
รายวิชานั้น กรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการออกแบบหลักสูตรตามแบบมคอ.2
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรางหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบมคอ.2
1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตร
2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หนาที่ ความเหมาะสมของอาจารยผูสอน
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร
4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแกไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามมติที่
ประชุม
5) จัดทํารางหลักสูตรตามแบบมคอ.2
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา
1) พิจารณาคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ
2) เสนอซื่อผูทรงคุณวุฒิใหคณะพิจารณาแตงตั้ง
3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพื่อวิพากษ หลักสูตรที่ดําเนินการปรับปรุง ประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูมีสวนไดเสียจากโรงเรียนเทศ
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกรางหลักสูตร ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
5. เสนอรางหลักสูตรตอที่ประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26
กันยายน 2561
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1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอคณะกรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอขั้นตอนตอไป
6. เสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 15 มีนาคม
2562
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอขั้นตอนตอไป
7. เสนอรางหลักสูตรตอที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองดานวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อพิจารณา
ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 10 พฤษภาคม 2562
8. เสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เพื่อพิจารณา
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกไขหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอตอ สกอ.
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
ใน มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ไดมีการบรรจุ
รายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561 จํานวน 4 วิชาลงในหลักสูตรปรับปรุง คือวิชา 1) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 2) ทองถิ่นศึกษา 3) ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4) ระเบียบ
วิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยทั้ง 4 วิชาดังกลาวนี้ในหลักสูตรปรับปรุงเปนทั้งรายวิชาเฉพาะบังคับ
และวิชาเฉพาะเลือก โดยวิชาที่เปนวิชาเฉพาะบังคับ มี 3 วิชาคือ 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 2)
ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สวนวิชา
เฉพาะเลือก คือ ทองถิ่น ศึกษา ซึ่งทั้ง 4 วิชาไดมีการปรับปรุงคํ าอธิบายรายวิชาใหมเพื่ อเพิ่ มทั กษะในอาชีพและ
โอกาสในการประกอบอาชีพดานการทองเที่ยวของผูสําเร็จการศึกษาใหมีความหลากหลายมากขึ้น โดยการสราง
ความเขมแข็งในเนื้อหาหลักสูตรที่เนนใหผูเรียนมีวิธีคิด มุมมองและทักษะทั้งดานมานุษยวิทยา การจัดการวัฒนธรรม
และการทองเที่ยวอยางเปนองครวม
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา .
หลังการปรับปรุงสาระรายวิชผานการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย กาวหนาในศาสตรสาขามานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการทองเที่ยวตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการตางๆตามกระบวนการขั้นตอน
ตามลําดับแลว ประธานหลักสูตรฯไดนําสงเลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ใหกับกองสงเสริมงานทะเบียนฯ (กสบ.) เพื่อดําเนินการสงไปยังสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ไดรับทราบเพื่อดําเนินการและทําการเรียนการสอนในปการศึกษา
2562 ตอไป
เอกสารอางอิง
1) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว
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ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.2-1 การกําหนดผูสอน
เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยผูสอนครบตามจํานวนรายวิชาที่เปดสอน
เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญสอดคลองกับรายวิชาที่สอน
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการกําหนดผูสอน ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันจัดทํา
แผนการเรียนการสอนประจําปการศึกษา
2. กําหนดอาจารยผูสอน โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และพิจารณาผูสอนจะคํานึงถึงความรูและความเชี่ยวชาญ
ในเนื้อหาที่สอน และผลงานวิชาการ
2) หัวหนาสาขาวิชามอบหมายผูร ับผิดชอบรายวิชา และกําหนดผูสอน
3. ผูรับผิดชอบรายวิชา และผูสอนรวมกันศึกษาลักษณะวิชา ผลการประเมินการสอนของอาจารย
ประสบการณ ผลงานวิชาการ และภาระงาน
4. ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํามคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยเนื้อหาตองทันสมัย และเปนไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคตามหลักสูตรที่กําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู 5 ดาน คือ คุณธรรม จริยธรรม
ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหแลวเสร็จกอนเปดการเรียนการสอน 15 วัน และเสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
5. อาจารยประจําหลักสูตร พิจารณาวิพากษ มคอ.3 และ มคอ. 4 ใหสอดคลองกับ Curriculum mapping
ตาม มคอ. 2 และแจงใหอาจารยผูสอนจําทําแผนการสอนรายบท
6. อาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กําหนดใน มอค.3 มคอ. 4
7. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและทบทวนการจัดการเรียนการสอน
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 9 วิชา
ประกอบไปดวย กลุมวิชาเฉพาะบังคับ 5 วิชา กลุมวิชาเฉพาะเลือก 4 วิชา ในกลุมวิชาเฉพาะบังคับและรายวิชา
เฉพาะเลือก โดยมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบและผูสอนเทอมที่ 1
ประกอบดวย 5 วิชาและเทอมที่ 2 ประกอบดวย 4 วิชา ดังนี้
อาจารยณรงคฤทธิ์ สุมาลี ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา
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1. 30118305 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 1/2561
2. 30118315 ทองถิ่นศึกษา 1/2561
3. 30118403 ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี 1/2561
4. 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2/2561
อาจารย ดร. วิสิฏฐ คิดคําสวน
1. 30118315 ทองถิ่นศึกษา 1/2561
2. 30118410 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร 1/2561
3. 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา 2/2561
อาจารยสิริยาพร สาลีพันธ
1. 30118315 ทองถิ่นศึกษา 1/2561
2. 30118404 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง 1/2561
3. 30118314 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2/2561
4. 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2/2561
5. 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา 2/2561
อาจารย ดร. ปุณณฑรีย เจียวิริยบุญญา
1. 30118404 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง 1/2561
2. 30118314 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2/2561
อาจารยอนุชิต สิงหสุวรรณ
1. 30118316 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2/2561
ดังเห็นวา ในปการศึกษา 2561 ไดมีจํานวนหลายรายวิชา ที่หลักสูตรฯ กําหนดใหมีการสอนรวมกัน ตาม
ประสบการณในการสอนและความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจาก
อาจารยที่หลากหลาย
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 3/2561
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
จากผลการดําเนินงานพบวา รายวิชาที่ตองมีการควบคุมดูแลกันเปนทีม ที่ตามระบบและกลไกกําหนดไวให
หัวหนาสาขาเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น ดวยรายวิชาดังกลาวตองมีการดําเนินงานในรูปแบบการประสานงาน
ระหวางอาจารยกับนักศึกษา ซึ่งหมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทุกทานตองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผล ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาควรเปนกรรมการหลักสูตรที่สามารถประสานงานไดสะดวก
หลักสูตรฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมของอาจารยผูสอนตามรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการ
ทําเอกสารประกอบการสอนเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยทานนั้นๆ ดวย อยางไรก็ตาม ควรกําหนดผูสอน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษา 2562 ใหเหมาะสม
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อนึ่ง นอกจากการที่หลักสูตรฯกําหนดผูรับผิดชอบรายวิชาโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและคุณวุฒิของ
อาจารยผูสอนรายวิชาแลว ยังตองคํานึงถึงการขอตําแหนงวิชาการในอนาคตของอาจารยทานนั้นๆดวย เพราะจะทํา
ใหการทําเอกสารประกอบการสอนตางๆดําเนินไปอยางสอดคลองและเกิดประโยชนทั้งตอนักศึกษา ตัวอาจารย
ผูสอนและหลักสูตรไปพรอมกัน
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 3/2562
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
ผลจากการทบทวนและประเมินการดําเนินงานและการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาของภาคเรียนที่
1/2561 และ ภาคเรียนที่ 2/2561 กรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและการ
กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนระยะ โดยมีประเด็นที่ดําเนินการ ดังนี้
1) รายวิชาที่มีการสอนแบบ Team teaching ทีมอาจารยผูสอนไดวางแผนเรื่องการบริหารชั่วโมงสอน เพื่อ
ไมใหนักศึกษาและอาจารยผูสอนรวมตองเสียผลประโยชน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรูรวมกัน ถึงแมบางครั้งทีมอาจารยผูสอนจะไมสามารถบริหารชั่วโมงสอนได แตสามารถแกไข
ดวยการสอนเสริม โดยจะวางแผนการสอนตั้งแตตนเทอม และจะใชวิธีการสลับสอนกันตามหัวขอที่กําหนดไว
2) รายวิชาที่มีการลงพื้นที่ศึกษานั้น ไดลดความซ้ําซอนโดยการบูรณาการกับโครงการที่เกี่ยวของ หลักสูตรฯ
ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “คายมานุษยวิทยาเดินดิน” เพื่อสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาและ
พัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 โดยเดินทางไป
ศึกษานอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง จังหวัดอุดรธานี (สวนหนึ่งของรายวิชามานุษยวิทยา
ประวัติศาสตร), วังนาคินทรคําชะโนด ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานี (สวนหนึ่งของรายวิชาทองถิ่น
ศึกษา รายวิชาความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี และรายวิชาครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง), แหลงโบราณคดี
เมืองโบราณเวียงคํา-เวียงคุกเมือง คูแฝดเวียงจันทน ณ ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (สวนหนึ่งของ
รายวิชามานุษยวิทยาประวัติศาสตร), ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย (สวนหนึ่งรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
และวัฒนธรรม), หมูบานวัฒนธรรมไทดําบานนาปาหนาด หมูที่ 4 ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สวน
หนึ่งรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมและรายวิชาทองถิ่นศึกษา)
เอกสารประกอบ
1) รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 3/2562
2) รายงานโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน
29
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5.2-2 การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน
เปาหมายเชิงปริมาณ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา
เปาหมายเชิงคุณภาพ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทุกรายวิชา มีความถูกตองสมบูรณสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐาน TQF
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน การสอน ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันจัดทํา
แผนการเรียนการสอนประจําปการศึกษา
2. ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทําราง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอนใหแลวเสร็จกอนเปดการ
เรียนการสอน และเสนอแผนตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมพิจารณาราง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน
4. ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4
5. ประเมินกระบวนการกํากับติดตาม จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการกํากับติดตาม จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน
7. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกํากับติดตาม จัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อติดตามการทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ
ตรวจสอบใหสอดคลองกับรายละเอียด และแผนพัฒนาการเรียนรู (Curriculum Mapping) ของแตละวิชาที่ปรากฏ
ใน มคอ.2 ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดจัดสง มคอ.3 ตรงตามกําหนดเวลาที่วางไว
และกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันตรวจสอบรายละเอียดภายในแผนการเรียนรู มคอ.3 ใหสอดคลองกับ
รายละเอียดและแผนพัฒนาการเรียนรู 5 ดานของแตละวิชาที่ปรากฏใน มคอ.2 เพื่อใหสามารถนําไปใชในการจัดการ
เรียนรูในการเรียนการสอนของแตละรายวิชาได โดยใหชี้แจงแกนักศึกษาไดรับทราบในสัปดาหแรกของการเปดภาค
เรียน
หลังจากที่ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู มคอ.3 และแผนปฏิบัติการของหลักสูตรที่วาง
ไวแลวนั้นหลังสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2561 หลักสูตรไดจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกํากับใหอาจารยทุก
ทานจัดทํา มคอ.5 ของทุกรายวิชาใหแลวเสร็จภายใน 30 ภายหลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 6/2561
2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม
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3) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทองถิ่นศึกษา
4) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี
5) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มานุษยวิทยาประวัติศาสตร
6) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง
7) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
8 รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
10) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สังคมวิทยาการพัฒนา
11) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) มนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
12) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การรูสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
14) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) คณิตศาสตรและตรรกวิทยา
15) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนเทอมที่ 1/2561 หลักสูตรฯ มีการประชุมเพื่อกํากับและประเมินผลการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอนและการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรูในรูปแบบของเกรดซึ่งเปนผลลัพธ
สุดทายหลังการเรียนวานักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาไดถูกตองครบถวนหรือไม ซึ่งผลลัพธดังกลาวเกิดจากการ
กําหนดแนวทางประเมินความรูดานตางๆ ตามที่ไดวางแผนไวใน มคอ.3 จําแนกตามผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทั้ง 5 ดาน นอกจากนี้ยังมีการนําผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยโดยรวม (4 วิชา) มาพิจารณาประกอบ ซึ่งอยูในระดับ 4.30 และนําขอเสนอแนะของ
นักศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวย
ทั้งนี้พบวาในการจัดการเรียนการสอนควรเนนภาคปฏิบัติมากขึ้น เชน การลงพื้นที่ฝกปฏิบัติจริง รวมทั้ง
การศึกษาดูงานในสถานที่จริง ซึ่งมติที่ประชุมเห็นควรนําไปปรับปรุงในมคอ.3 ของรายวิชาที่จะมีการเรียนการสอน
ของเทอม 2/2561 ตอไป
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 6/2561
2) รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทุกทานไดนําขอเสนอแนะและมติที่ประชุมไปจัดทํา มคอ.3 ใหแลวเสร็จกอน
เปดภาคการศึกษาที่ 2/2561 ทุกรายวิชา (4 วิชา) โดยมีเนื้อหาทันสมัย และเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคตามหลักสูตรที่กําหนดไวใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู
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ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 คือ การสื่อสารและความรวมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวย
ตนเอง ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม
รวมทั้งใหนําผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ของปการศึกษา 2561 มาปรับปรุงแกไขในการจัดทํา
มคอ.3 ในปการศึกษา 2562 โดยพัฒนาตามผลการประเมินตามที่ระบุใน มคอ.5
5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชามีการสอดแทรกความรูดานการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยและนักศึกษาสามารถสกัดความรูจากบูรณาการจากการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม มาใชในการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ดังนี้
1. กําหนดผูรับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการพันธกิจ การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒรธรรม
2. ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในรายวิชาที่มีบูรณาการดานการวิจัย การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. กํากับติดตามการดําเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการทาง
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนงาน/โครงการที่กําหนด
5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามผลการประเมิน
6. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการฯ ตามผลการประเมิน
อยางรูปธรรม
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2562 ไดพิจารณาเห็นวาควรมีการสนับสนุนและสงเสริม
การจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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ดังนี้
1. การวิจัย
หลักสูตรฯ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการคนควาวิจัยเพื่อบูรณาการกับวิชาที่สอน ไดแก โครงการวิจัย
เรื่อง ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาว ซึ่งสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
รายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (2/2561) ตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ กิจกรรมระหวาง
โครงการ และรายงานผลของโครงการ ซึ่งผลลัพธที่ไดสามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอนดวย
2. การบริการวิชาการทางสังคม
หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถิ่นสัญจร เพื่อบริการวิชาการถายทอดความรูดาน
การจัดการแหลงเรียนรูบานผูไท อําเภอเรณู น คร จังหวัดนครพนมและวัดบ านโพนแพง อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม ซึ่งสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา (2/2561)
3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
เพื่ออนุรักษเอกสารใบลาน ณ วัดโพนแพง ตําบลโพนแพง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซึ่งสามารถบูรณาการกับ
การเรียนการสอนกับรายวิชา 30118315 ทองถิ่นศึกษา (1/2561)
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561
2) รายงานผลโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถิ่นสัญจร
3) รายงานผลโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
จากผลการดําเนินงานของทุกโครงการในปการศึกษา 1/2561 หลักสูตรฯ เห็นวาทุกโครงการที่ไดรับการบูร
ณาการกับเรียนการสอน ลวนแตสรางคุณประโยชนทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการดํารงชีวิตใหแกนักศึกษา
ไมมากก็นอย มีสวนชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาสาระในรายวิชามากขึ้นกวาการอานหรือสอนตามตําราเพียงอยาง
เดียว ทั้งนี้โดยไดนําผลการประเมินผลการเรียนรูที่นักศึกษาไดรับจากการเขารวมโครงการในเทอม 1/2561 มาบูรณา
การกับรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในเทอมที่ 2/2561 ดวย
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
จากการประเมินกระบวนการในภาคเรียนที่ 1/2561 มติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรไดใหขอเสนอ
การปรับปรุงกระบวนการเรียนสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน
ภาคเรีย นที่ 2/2561 เพื่อให มีความตอเนื่ อง โดยอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตรฯและผูรับ ผิดชอบโครงการทั้ง 3
โครงการ ดังนี้
โครงการวิจัย เรื่อง ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาว ไดนํามาบูรณาการกับการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (2/2560)
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โครงการบริการวิชาการ เรื่อง คลินิกพิพิธภัณฑทองถิ่นสัญจร ไดนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน
รายวิชา 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา (2/2560)
โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง สงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง ณ วัดโพนแพง ตําบลโพนแพง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไดนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา (2/2560)
เอกสารอางอิง
1) รายงานโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถิ่นสัญจร
2) รายงาน โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน
5.3-1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนและทุกรายวิชาที่มีการประเมินผูเรียน
เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนและทุกรายวิชาไดรับการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาแบบประเมินการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF
2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรูตามกรอบ TQF
3. ดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนด และรายงานผลการประเมินโดยจากการสอบภาคทฤษฎี
ภาคปฏิบัติ งานที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหกรณีศึกษา อภิปรายกลุม รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ตามที่กําหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4
4. กรรมการประเมินผล กระบวนการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ TQF
5. กรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู
6. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู
7. รายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรูต ามกรอบ TQF
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
หลักสูตรฯ ไดดําเนินตามขั้นตอนและกลไกที่กําหนดไว ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่
6/2561 เพื่ อวางเกณฑ การประเมิน นั กศึกษาให ส อดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ ระดั บ อุด มศึ กษาแห งชาติ
(TQF) ของหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีหนาที่ในการจัดทํา มคอ.3 เพื่อเปนแผนการดําเนินการสอน โดย
ให สอดคลองแผนที่แสดงการกระจายความรับ ผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาและมคอ.2
(Curriculum Mapping) ซึ่งการออกแบบเครื่องมือที่ใชในการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานครอบคลุม 5 ดาน คือ
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ด านคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ด า นความรู ด า นทั กษะทางป ญ ญา ด านทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว างบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํ าหรั บ กระบวนการประเมิ น นั กศึ กษานั้น อาจารยผูรับ ผิดชอบรายวิช าไดทํ าการแจงขอตกลง วิธีการ
ประเมินตั้งแตเริ่มเรียนวันแรกเพื่อใหนักศึกษารับทราบกติกา จากนั้นเมื่อดําเนินการเรียนการสอนไดสักระยะ เชน
หลังสอบกลางภาค ผูรับผิดชอบรายวิชาไดทําการแจงคะแนนใหนักศึกษาทราบเพื่อใหนักศึกษาประเมินตนเองและ
กระตุนการพัฒนาการเรียนของตนเองดวย จนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาจึงทํารายงานผลการ
ดําเนินของรายวิชา (มคอ.5) เสนอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2561
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
ที่ป ระชุ มกรรมการบริห ารหลักสู ตรเห็ นวาในการออกแบบเครื่องมือในการประเมิน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) นั้น ควรใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมดวย เพื่อการประเมินสอดคลองกับ
ศักยภาพของนักศึกษาและสามารถปฏิบัติไดตามความเปนจริง
นอกจากนี้ยังพบวาสวนใหญ การวัดผลมักทําไดเพีย ง ดานคุณธรรมจริยธรรม จากการเขาเรีย นและการ
แสดงออกในชั้นเรียน แตการวัดผลดานอื่นๆ (ความรู, ทักษะดานปญญา, ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรูทาง
สารสนเทศ) ยังไมเปนที่นาพอใจ จึงควรใหอาจารยผูสอนใชวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมทั้งการออกแบบ
วิธีการประเมินความรูนักศึกษาใหหลากหลายและชัดเจนขึ้น ทั้งโดยการมอบหมายงานใหอานและศึกษาเพิ่มเติม การ
สอบยอย การทําแบบฝกหัด การนําเสนอหนาชั้นเรียน รวมถึงการทํารายงานที่ไดมอบหมายเพื่อเปนการประเมิน
ผูเรียนเพิ่มเติมดวย
ดังนั้น มติที่ประชุมจึงเสนอใหมีการปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมินในรูปแบบที่หลากหลายและ
สอดคลองกับภูมิหลัง ศักยภาพของนักศึกษาและบริบทของสาขาวิชาและพื้นที่ตั้งมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเฉพาะ
การสรางแรงบันดาลใจและทัศนคติของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่พึงประสงค ซึ่งหมายรวมทั้งการเรียนการ
สอนรายวิชาอื่นๆดวย
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2562
2) รายงานผลการประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาของปการศึกษา 2561
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
ไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการวัดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(TQF) โดยอิงมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ โดยจะเนนที่ทักษะการคิดอยางเปนระบบเชิงวิพากษและ
ทักษะการเขียนงานวิชาการ โดยสามารถทําการวัดผลจากการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน การทํารายงานคนควา
เสริมที่ไดมอบหมายในระหวางเรียนและเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนวิชาอื่นดวย
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เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2562
5.3-2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
เปาหมายเชิงปริมาณ รอยละ 25 ของรายวิชาเฉพาะที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 หรือจํานวน 2 รายวิชา
เปาหมายเชิงคุณภาพ รายวิชาเฉพาะที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 อยางนอย 2 รายวิชา ไดรับการประเมินผล
การเรียนรูของนักศึกษาทุกคนสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดังนี้
1. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
2. คณะกรรมการประชุมเพื่อกําหนดวิธีการประเมินการเรียนของนักศึกษาในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.2 ปรากฏใน Curriculum Mapping ตามกรอบ TQF
3. กรรมการรวมประชุมวิพากษและตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑในการประเมินผลการเรียนรู
4. กรรมการรวมวิพากษ และตรวจสอบเครื่องมือประเมิ น ผลการเรีย นรูของนักศึกษาให เป น ในแนวทาง
เดียวกับมคอ.3 ของรายวิชา
5. กรรมการและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุม วิพากษผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา
6. คณะกรรมการและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนปญหาตางๆที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู
7. ปรับ ปรุงพัฒ นาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนั กศึ กษา นํ าเอาขอวิพากษการประเมิ น
กระบวนการไปทําการปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
8. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผล การเรียนรูของนักศึกษา
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
1) หลังสิ้นสุดเทอมที่ 1 และเทอมที่ 2 ปการศึกษา 2561หลักสูตรฯ ไดทําการสอนทั้งหมด 9 วิชา โดยได
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเพือ่ รวมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูแตละรายวิชา โดย
ตรวจสอบการใหคะแนนหรือเกรด รวมกันตรวจสอบวิธีการประเมินและผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา จากการ
สุมตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม ซึ่งเปนการวัดตามความเปนจริง
2) หลังสิ้นสุดเทอมที่ 2/2561หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เขารวมเปนกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่จัดโดยคณะฯ ซึ่งไดกําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละรายวิชา ใน
2 รูปแบบ คือ
2.1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกรด คณะกรรมการทวนสอบฯ รวมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู
(คะแนน/เกรด) ทุกรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา เพื่อคนหารายวิชาที่มีเกรดผิดปกติ
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2.2) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู คณะกรรมการทวนสอบฯ รวมกันตรวจสอบและสอบถาม
วิธีการจัดการเรียนการสอน การออกขอสอบ การมอบหมายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม ใน
รายวิชาที่มีเกรดผิดปกติ เพื่อตรวจสอบวาไดผลผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรูของรายวิชานั้นๆหรือไม และควร
ปรับปรุงอยางไร
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดมีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะจํานวน 9 รายวิชา ดังนั้น
หลักสูตรฯ ไดเลือกจํานวนรายวิชารอยละ 25 คิดเปน 2 รายวิชาเพื่อพิจารณา คือ รายวิชา 30118312 การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา ซึ่งเปนรายวิชาที่มีการเปดใหมีการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อใชในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และนําผลที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการเรียนการ
สอนและการประเมินในปการศึกษา 2562 ตอไป
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 6/2561
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2562
3) รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2561
4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปการศึกษา 2561
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
1) หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1 และ2 ปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯไดทําการสอนทั้งหมด 9 วิชา โดยไดคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเพื่อรวมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูแตละรายวิชา พบวานักศึกษามี
ปญหาในการอานเก็บประเด็น ขาดทักษะในการวิพากษและเชื่อมโยงความรู ไมสามารถสรางองคความรูใหมได และ
ขาดทักษะในการเขียนงานวิชาการอยางเปนระบบ
2) หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2561 หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เขารวมเปน
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่จัดโดยคณะฯ โดยไดเลือกจํานวนรายวิชารอยละ 25 จากทั้งหมด 9 วิชา
ที่เปดสอนในปการศึกษา 2561 คิดเปน 2 รายวิชาเพื่อพิจารณา คือ รายวิชา รายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม และ30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา ซึ่งเปนรายวิชาที่มีการเปดใหมีการเรียนการสอนใน
ภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อใชในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบวาประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งผลการวิเคราะหและ
ผลประเมินที่ได ยังสามารถนําไปใชประโยชนไดอีกหลายดาน เชน ใชในการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นหลักสูตรฯควรปรับปรุง
กระบวน ดังนี้
(1) ควรมีตัวแทนนักศึกษา เขารวมกระบวนการทวนสอบฯ และรวมรับฟงผลการทวนสอบฯ ดวย
(2) ควรนําผลการประเมินจากการทวนสอบไปปรับปรุงรายวิชา รายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรม และ30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา รวมทั้งใชเปนแนวคิดในการปรับปรุงรายวิชาอื่นๆ
ของหลักสูตรดวย
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
จากผลการประเมินกระบวนการไดเสนอใหมีการปรับปรับปรุง ดังนี้
1) หลักสูตรฯไดนําผลการประเมินการเรียนรูแตละรายวิชาของปการศึกษา 2561 ไปปรับปรุงการเขียนมคอ.
3 ของรายวิชาที่ทําการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 โดยเนนการแกปญหาทักษะในการอานเก็บประเด็น
ทักษะในการวิพากษและเชื่อมโยงความรูเพื่อสรางองคความรูใหมได และทักษะในการเขียนงานวิชาการอยางเปน
ระบบ
2) หลักสูตรฯไดนําผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม และ30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา มาเปนแนวทางในการปรับปรุงการเขียนมคอ.3 หมวด 5 ขอ 1
แผนการสอนและการประเมินผลใหสอดคลองกับมคอ.3 หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
5.3-3 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยผูสอนสงมคอ.5 ครบตามกําหนดระยะเวลาทุกรายวิชา
เปาหมายเชิงคุณภาพ มคอ.3 และมคอ.5 ที่ครบถวนสมบูรณสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน TQF
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรวางแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร
2. ดําเนินการตามแผนโดยกํากับติดตามใหทุกภาควิชามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูรอน)
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษาและจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ มคอ.5 มคอ.6
5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม ตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรูในปการศึกษาตอไป จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
6. ประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร
7. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียน
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ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
การสอนและการประเมินหลักสูตร
8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
หลักสูตรฯ ไดดําเนินการเรียนการสอนผานไปแลว 2 ปการศึกษา เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรวมกันวางแผนแนวทางการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนของแตละ
รายวิชา โดยกํากับติดตามใหทุกภาควิชามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2) และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา เพื่อ
ประมวลภาพรวมของหลักสูตร ประกอบไปดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคลองกับเนื้อหาของ
หลักสูตร และมีความพรอมที่จะดูแลหลักสูตรและนักศึกษา รวมถึงรวมกันวางแผนกลไกและกระบวนการในการ
บริหารงานทุกดาน เพื่อนําสูการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพทั้งผูสอนและผูเรียนอยางตอเนื่อง มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อมุงเนนใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจทางเนื้อหาวิชาการและหลักในการดําเนินชีวิต และมี
จุดมุงหมายเพื่อใหนักศึกษาสามารถคนหาและนําศักยภาพของตนเองมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทั้ง 9 รายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่
2) และจั ด ทํารายงานผลการดํ าเนิ น การของหลั กสู ตรตามแบบ มคอ.7 ให แล วเสร็จ ภายใน 60 วัน หลั งสิ้ น สุ ด ป
การศึกษา ประกอบไปดวยองคประกอบที่ 1 การกํากับ มาตรฐาน องคป ระกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4
อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รวม 5 องคป ระกอบ และ 11 ตัวชี้วัด (เนื่องจากหลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิต) มีการเขียนรายงานตามกระบวนการ
PDCA และแสดงผลที่เกิดขึ้นครบทุกตัวชี้วัด แตยังขาดการวิพากษ มคอ.5 มคอ.6 ซึ่งหลักสูตรฯ จะดําเนินการพัฒนา
กระบวนการดําเนินงาน รวมถึงการหาแนวทางในการนําขอมูลใน มคอ.7 ของปการศึกษานี้ ไปพัฒนา ปรับปรุง และ
แกไขใน มคอ.7 ในปการศึกษาถัดไป
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
หลักสูตรฯ จะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการในปนี้ใหเห็นผล
ชัดเจนมากขึ้น รวมถึงการหาแนวทางในการนําขอมูลใน มคอ.7 ของปการศึกษานี้ไปพัฒนาปรับปรุงและแกไข และ
รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินหลักสูตรใน มคอ.7 ของปการศึกษาถัดไป

64
ตัวบงชี้
ผลการดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
1) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม
2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทองถิ่นศึกษา
3) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี
4) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มานุษยวิทยาประวัติศาสตร
5) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง
6) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
7) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
8) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
9) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) สังคมวิทยาการพัฒนา
10) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) มนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
11) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การรูสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
12) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
13) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) คณิตศาสตรและตรรกวิทยา
14) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ
15) รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
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ตารางที่ 4.3 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงชี้ที่ 5.4)
ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
เปนไป
ขอ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ

1) อาจารยผูรับผิดชอบสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
อาจารย ผูรับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรอย างนอยรอยละ 80 มี สวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร โดยมี
การประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง
หลักฐาน
- รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1 ถึง ครัง้ ที่ 7

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) เปนหลักสูตรที่สรางขึ้นตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2558
หลักฐาน
- รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต
ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
ผลการดําเนินงาน
จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2561 จํานวน 9 รายวิชา ทุก
รายวิชามีรายละเอียดของรายวิชา มคอ 3 อยางนอยกอนการเปดสอน
ในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา (มคอ 4 ยังไมดําเนินการ
เนื่องจากยังไมมีการฝกประสบการภาคสนาม)
หลักฐาน
- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปการศึกษาที่ 1/2561
- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปการศึกษาที่ 2/2561

ไมเปนไป
ตามเกณฑ
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนไป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
ผลการดําเนินงาน
จํานวนรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2561 จํานวน 9 รายวิชา ทุก
รายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ 5 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนครบทุกรายวิชา (มคอ 6 ยังไม
ดําเนินการเนื่องจากยังไมมีการฝกประสบการภาคสนาม)
หลักฐาน
- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ปการศึกษาที่ 1/2561
- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ปการศึกษาที่ 2/2561

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังปการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
หลังสิ้นสุดปการศึกษาวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรฯ ไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แลวเสร็จวันที่ 24
พฤษภาคม 2562
หลักฐาน
- รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2561

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
ผลการดําเนินงาน
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่
กําหนดใน มคอ.3 รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา
2561 หลักสูตรเปดสอน 9 วิชา และไดดําเนินการทวนสอบจำนวน 2
วิชา คือ วิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และวิชาสังคม
วิทยาการพัฒนา

ไมเปนไป
ตามเกณฑ
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ขอ

7)

8)

9)

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนไป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ
หลักฐาน
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ ระดับปริญญาตรี
- ผลการทวนสอบ ปการศึกษา 2561
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปที่แลว
ผลการดําเนินงาน
มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยว และทุกรายวิชามี
การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปที่แลว
หลักฐาน
- รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2561
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไมมีการรับอาจารยใหม
หลักฐาน
- ไมมี
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ผลการดําเนินงาน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ดังนี้
รายชื่อ
นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี
นายธีรัตม พิริยะพลิน
นายวิสิฏฐ คิดคําสวน

จํานวน (ครั้ง)

8
4
7

ไมเปนไป
ตามเกณฑ



-
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนไป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
ขอ
(Key Performance Indicators)
ตามเกณฑ
นางสาวสิรยิ าพร สาลีพันธ
5
นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห.
5
หลักฐาน
- รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรฯ ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักฐาน
- ไมมี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิต
หลักฐาน
- ไมมี
12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิต
หลักฐาน
- ไมมี
รวมตัวบงชี้ในแตละป
8
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1 - 5
5
รอยละของตัวบงชี้ที่ 1 - 5
100
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานรวม
8
รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมด
100
การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
- ไมมี –
รายวิชาที่ไมเปดสอนในปการศึกษา
- ไมมี –
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา
- ไมมี –

ไมเปนไป
ตามเกณฑ

-

-

-
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คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
ตารางที่ 4.7 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ที่
1

รหัส ชื่อวิชา

30118305 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
วัฒนธรรม
30118315 ทองถิ่นศึกษา

ภาค
ผลการ
การศึกษา ประเมินโดย
แผนการปรับปรุง
นักศึกษา
มี ไมมี

- ปรับปรุงเนื้อหายอยใหมคี วามทันสมัย

1/2561

1/2561



1/2561
1/2561
1/2561
1/2561






1/2561



- ไมมี

2/2561



2/2561



2/2561



11
12

30118403 ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี
30118410 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร
30118404 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง
30004104 มนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
30006101 การรูสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
30118314 ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
30118316 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา
30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

2/2561
2/2561




- ปรับปรุงเนื้อหายอยใหมคี วามทันสมัย
- เชิญวิทยากรมาบรรยายเพิ่มเติม
- ปรับปรุงเนื้อหายอยใหมคี วามทันสมัย
- เพิ่มการศึกษานอกพื้นที่มากขึ้น
- เพิ่มกรณีศึกษาเพี่อใหนักศึกษาเขาใจมากขึ้น
- เพิ่มการศึกษานอกพื้นที่มากขึ้น
เพิ่มกรณีศึกษาเพี่อใหนักศึกษาเขาใจมากขึ้น

13

30005102 คณิตศาสตรและตรรกวิทยา

2/2561



14

30006102 สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ

2/2561



2
3
4
5
6
7
8
9
10

- ปรับปรุงเนื้อหายอยใหมคี วามทันสมัย
- เพิ่มการศึกษานอกพื้นที่มากขึ้น
- เพิ่มกรณีศึกษาเพี่อใหนักศึกษาเขาใจมากขึ้น
- เพิ่มกรณีศึกษาเพี่อใหนักศึกษาเขาใจมากขึ้น
- เชิญวิทยากรมาบรรยายเพิ่มเติม

- ไมมี

- ไมมี
- ไมมี
- ไมมี

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
การประเมินคุณภาพการสอนของนักศึกษาตอรายวิชาและอาจารยผูสอน หลักสูตรมีแบบประเมิน
สวนกลางที่ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนผูรับผิดชอบสํารวจ วิเคราะหผล และนําสงผลสรุป
กลับมายังอาจารยผูสอนโดยตรง โดยทางสํานักสงเสริมฯ ไดจัดทําแบบออนไลน เพื่อความสะดวกตอการตอบแบบ
ประเมินของนักศึกษา ซึ่งผลสรุปการประเมินจะถูกวิเคราะหและปรากฏในระบบใหอาจารยผูสอนไดทราบผลการ
ประเมินทันที ซึ่งมีผลดังนี้
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ในการประเมินคุณภาพคุณภาพการสอนจากนักศึกษาของในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 คะแนน
เฉลี่ย ที่ 4.24
ในการประเมินคุณภาพคุณภาพการสอนจากนักศึกษาของในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 คะแนน
เฉลี่ย ที่ 4.25
โดยผลการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยรวมอยูในเกณฑดี ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบใน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละทาน และไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนใหดีขึ้นสําหรับภาคการศึกษาถัดไป
ตารางที่ 4.8 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
ทําการสอนและจัดกิจกรรมโดยสอดแทรก
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย-สุจริต มีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ชี้แจงและสงเสริมใหผูเรียนมีความเคารพในกฎ
ระเบียบ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน การ
เขาชั้นเรียน การตรงเวลา การแตงกายตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขา
ชั้นเรียนตรงเวลา สงงานตรงเวลาและครบถวน การ
รวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ
ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในการ
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบขอบังคับตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย
พบวา ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน
มากขึ้นหากผูสอนมอบหมายหนาที่หรือมอบหมาย
งาน กิจกรรมใหทั้งประเภทงานเดี่ยว และงานกลุม
แตปญหาที่พบสวนใหญคือ ความครบถวน ถูกตอง
ของผลงาน และผูเรียนสวนหนึ่งยังขาดความซื่อสัตย
ในงานที่ไดรับมอบหมาย มีพฤติกรรมคัดลอกงานมา
สงบาง

แนวทางแกไขปรับปรุง
กําหนดคะแนนจิตพิสัย
เปนเกณฑตกลงรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียนใน
คาบสัปดาหแรกของภาค
เรียน เพื่อเปนสวนกระตุนให
ผูเรียนตั้งใจเรียน เคารพกฎ
กติกา เงื่อนไขในการเขา
หองเรียน และพฤติกรรม
ความซื่อสัตยในการทางานที่
ไดรับมอบหมาย

71
มาตรฐานผลการเรียนรู
2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
จัดการเรียนการสอนมีทั้งรูปแบบการบรรยาย
อภิปราย โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรูและประสบการณเดิมของ
ผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมใน
รายวิชาที่สอน เพิ่มเครื่องมือสื่อการสอน การ
ยกตัวอยางจากสื่อที่เขาถึงผูเรียนในยุคปจจุบันไดดี
เชน คลิปวิดีโอตางๆ
เชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปน
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องมอบหมายใหผูเรียน
คนควาดวยตนเอง
พบวาผูเรียนสามารถทําความเขาใจในเนื้อหา
สาระความรูในแตละรายวิชาไดครบถวนตาม
แผนการเรียนรู โดยผูสอนสวนใหญใชเครื่องมือใน
การวัดผลความรูดวยการทดสอบ เชน สอบยอย
สอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือสอบปากเปลา
และเปดโอกาสใหผูเรียนคนควา นําเสนองานทั้งที่
เปนงานกลุม และงานเดี่ยว แตยังมีนักศึกษาบางคน
ที่ขาดทักษะในอาน จากขอคําถาม หรือโจทยของ
กรณีศึกษาที่กําหนดใหจึงทําใหเกิดความเขาใจใน
การดําเนินการคลาดเคลื่อน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สงเสริมให
ผูเรียนคิดวิเคราะห ดวยเหตุผล และมีวิจารณญาณ
เชน อภิปรายกลุม ฝกแกปญหาเปนกลุม จัด
สถานการณจาลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยประสบการณ
ตรง เชน ศึกษานอกสถานที่ การสัมภาษณ พูดคุยกับ
ผูมีประสบการณแลวสรุปเปนสาระความรู แนวคิด
ขอคิดที่สามารถนํามาประยุกตใชในการปองกันและ
แกปญหาชีวิตประจําวันได มอบหมายงานใหผูเรียน
ทําการศึกษา คนควาจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
พบวา ผูส อนสวนใหญใชวิธีการการมอบหมาย

แนวทางแกไขปรับปรุง
ผูสอนตองอธิบายถึง
วัตถุประสงคในการ
มอบหมายงานใหชัดเจนโดย
บอกถึงขอบเขต ที่ใหทํา
แนวทางในการคนควา
แนวทางในการประยุกตใช
และประโยชนที่ไดรับจากงาน
ที่มอบหมาย เพื่อใหนักศึกษา
ไดเขาใจ และเล็งเห็น
ความสําคัญในการทํางานชิ้น
นั้นๆ

ผูสอนอาจมอบหมาย
งานกลุมยกตัวอยางของ
กรณีศึกษาใหมากขึ้น หรือ
สถานการณที่มีอิทธิพลตอ
สภาวะปจจุบันที่เกี่ยวของกับ
รายวิชา และคอยกํากับชี้แนะ
แนวทางที่ถูกตองใหกับ
นักศึกษาแกปญหา ฝก
กระบวนการคิดวิเคราะหโดย
ใชทักษะทางปญญาที่ถูกตอง
เพื่อนําไปใชในการแกปญหา
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
งานกลุม ยกตัวอยางกรณีศึกษา บทบาทสมมติ หรือ
สิ่งที่มีอิทธิพลตอสภาวะปจจุบันที่เกี่ยวของกับ
รายวิชา สามารถนามาประยุกต แกปญหาได ทําให
นักศึกษาไดฝกกระบวนการคิด วิเคราะหทางปญญา
แตในบางรายวิชายังพบปญหาจากผูเรียนบางสวนที่
ยังขาดความพรอมในทักษะทางความคิด วิเคราะห
เฉพาะทาง เพื่อเปนแนวทางการแกไขปญหาอยางมี
เหตุผล
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เปดโอกาสให
ผูเรียนแตละคนไดมีปฏิสัมพันธรวมกันเรียนรู และ
ชวยกันวิเคราะหปญหา เชน ทางานเปนคู หรือเปน
กลุม เพื่อฝกความรับผิดชอบ ฝกทักษะความเปนผู
นาและผูตามที่ดี มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ
การปรับตัวและยอมรับความแตกตางของคนใน
สังคม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การวิเคราะห
สถานการณเพื่อแกปญหา
พบวา การจัดกิจกรรม หรือการกําหนดงานให
ผูเรียนไดทํางานรวมกัน โดยการแบงกลุม กําหนด
บทบาท หนาที่ความรับผิดชอบ เชน หัวหนากลุม
เลขานุการกลุม ทีมงาน เพื่อประสานการทํางาน
รวมกันภายในกลุมใหสําเร็จลุลวงไดครบถวน และ
ทันตามระยะเวลา ยังมีผูเรียนบางสวนที่มีปญหาเรื่อง
การแบงงานและการมีสวนรวมในการทางานกลุมที่
ขาดความสามัคคี ความพรอมเพรียง ความ
รับผิดชอบตอหนาที่
ประยุกตใชวิธีการสถิติหรือการวิเคราะหเชิง
ปริมาณที่สามารถนาไปใชในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได เชน มอบหมายงานใหสํารวจขอมูล
และเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ และรูปแบบการ
สรุปผลเชิงสถิติ วิเคราะหผลเชิงปริมาณและคุณภาพ
จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาส

แนวทางแกไขปรับปรุง
ไดถูกตอง

การปรับปรุงจากปญหา
ความไมรับผิดชอบตอหนาที่
งานกลุมตามที่ไดรับ
มอบหมาย ควรจัดใหมีกลไก
การติดตามความกาวหนาของ
งานที่มอบหมายใหผูเรียนเปน
ระยะอยางตอเนื่องจนสําเร็จ
พรอมทั้งมีแบบสังเกตเพื่อ
ประเมินภาพรวมกลุมและตัว
บุคคล

สอดแทรกเนื้อหาในแต
ละรายวิชาโดยการสอนให
ผูเรียนไดศึกษาจากรากศัพท
ที่เกี่ยวของกับรายวิชา จัดให
มีกิจกรรมอบรมเพิ่มทักษะ
ความรูดานภาษา การสื่อสาร
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และไดขอมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคที่
ตองการ สอดแทรกใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสาร
ไดถูกตองตามหลักไวยากรณทั้งรูปแบบการฟง พูด
อาน และเขียน เชน จากการอภิปรายกลุมหนาชั้น
เรียน การจัดทาเอกสารรายงาน
พบวา ผูเ รียนบางสวนยังขาดประสบการณการ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสารที่ถูกตอง ทั้งรูปแบบการพูด
การเขียน สวนใหญยังมีปญหาการใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เชน ศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสื่อสารโดยการอาน
หรือสนทนา

แนวทางแกไขปรับปรุง
และการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ

การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  มี  ไมมี
จํานวนอาจารยใหม - คน จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ - คน
ตารางที่ 4.9 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
โครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ กิจกรรมที่ 2 วันที่
27-28 มีนาคม 2562
โครงการเครือขายความรวมมือทางวิชาการในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง วันที่ 27-28 มีนาคม 2562

จํานวน
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่
บุคลากรสาย
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
อาจารย
สนับสนุน
5
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูแ ละ
ประสบการณระหวางวิทยากรกับ
ผูเขารวมฟง
5
มีเครือขายสําหรับรวม
แลกเปลี่ยนความรูและสราง
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ตางๆ ที่มีการศึกษาและวิจัยใน
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
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จํานวน
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนที่
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
บุคลากรสาย
ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
อาจารย
สนับสนุน
การอบรมวิธีนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย
1
เกิดความรูมาปรับปรุงการทํางาน
วันที่ 28 ธันวาคม 2561
วิจัยชุมชน และการเขียน
โครงการเพื่อขอรับทุนเสนอ
โครงการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น
การพัฒนาโจทยวิจัย หองประชุมอินสิน อาคาร 3
2
เกิดองคความรูและประสบการณ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ที่ไดมาปรับปรุงวิธีการเขียน
ราชภัฎสกลนคร วันที่ 22 มกราคม 2562
ขอเสนอโครงการที่สอดคลองกับ
ความตองการของแหลงทุน
โครงการอบรมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
4
ทราบวิธีการเขียนผลงานเพื่อขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
โครงการกิจกรรมนําเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
4
นําความรูที่ไดมาปรับปรุงการ
วิจัยหองประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตรและ
ทํางานวิจัยชุมชน และการเขียน
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 28
โครงการเพื่อขอรับทุนเสนอ
ธันวาคม 2561
โครงการวิจัยที่ชัดเจนมากขึ้น
ประชุมวิชาการนานาชาติ “The Grand GMSARN
2
ทักษะและประสบการณที่ไดมา
International Conference 2018 on Energy,
พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อไป
Environment, and Development in GMS”
นําเสนองานวิชาการในระดับ
28-30 พฤศจิกายน 2561
นานาชาติตอไป
ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณศึกษา ครั้งที่
5
เกิดประสบการณไปพัฒนาและ
1 “แลสายน้ําโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการทํางานทางวิชาการ
ทองถิ่น” วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
ของหนวยงานทีร่ ับผิดชอบเพื่อให
มีกระบวนการที่เปนระบบและมี
มาตรฐานมากยิ่งขึ้น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “การเรียนการ
1
ไดเพิ่มพูนความรูสําหรับพัฒนา
สอนแบบ Active Learning การเรียนรูแบบลงมือ
ตนเองดานการเรียนการสอน
ทํา” วันที่ 15-16 กุมภาพันธ 2562
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ตารางที่ 5.1 การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหาร
หลักสูตร
- จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรไมเพียงพอ
เนื่องจากหลักสูตรตองยืม
บุคลากรจากสาขาอื่นเพื่อ
มารวมรับผิดชอบหลักสูตร

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
- ขาดความคลองตัวในการบริหาร
จัดการหลักสูตร เชน การรวมตัวใน
การประชุม การทํากิจกรรมรวมกัน
คอนขางลําบาก

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาในอนาคต
- ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมคือหลักสูตรศิลป
ศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา เปนหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม
และการทองเที่ยว ทําใหไมตองใชอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิการศึกษาดาน
สังคมวิทยา โดยขอความอนุเคราะหอาจารย
ที่มีวุฒิการศึกษาดานการทองเที่ยว จาก
วิทยาลัยทองเที่ยวอุตสาหกรรมบริการมา
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแทน
- อาจารยไมสามารถเขารวม - อาจารยไมเกิดการพัฒนางาน
- ใชวิธีการใชงบประมาณรวมกับโครงการ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ทางดานวิชาการ
อื่นที่เกี่ยวของ เชน โครงการปนคําเวา
อาจารยไดเพียงพอเนื่องจาก - ขาดเครือขายในการพัฒนางาน
เสวนาวิชาการ, โครงการมานุษยวิทยาเดิน
คณะฯ มีงบประมาณที่จํากัด ทางดานวิชาการทางมนุษยศาสตร ดิน, เปนตน หรือใชงบประมาณรวมกับ
และสังคมศาสตรเพื่อพัฒนาการ
หนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย เชน การรวม
จัดการเรียนการสอน
เปนเจาภาพรวมกับศูนยศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยนครพนมในการจัด
งานประชุมเครือขายทางวิชาการในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง หรือใชงบประมาณของ
งานวิชาศึกษาทั่วไปในการเดินทางไปพัฒนา
ศักยภาพอาจารย
- งานธุรการของอาจารยและ - อาจารยใชเวลาสําหรับงานธุรการ - ควรมีการบริหารจัดการระบบบุคลากร
ของหลักสูตรมีปริมาณมาก มากจนทําใหไมสามารถเตรียมการ สายสนับสนุนไวประจําแตละหลักสูตรเพื่อ
เนื่องจากขาดเจาหนาที่
สอนและทุมเทกับงานดานวิชาการได เขามาทํางานดานธุรการโดยเฉพาะ
สนับสนุนโดยตรง
เทาที่ควร
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ตารางที่ 5.2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (องคประกอบที่ 6)
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

อธิบายกระบวนการดําเนินงาน

6.1-1 ระบบการดําเนินงานของกลุมวิชา/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
เปาหมายเชิงปริมาณ สิ่งสนับสนุนมีจํานวนเพียงพอตอการใชการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา
เปาหมายเชิงคุณภาพ สิ่งสนับสนุนอยูในสภาพดีและทันสมัย เหมาะสมกับการใชงานสําหรับการเรียนการสอน
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการดําเนินงานของกลุม
วิชา/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2. สํารวจและวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความตองการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและ
เหมาะสมจากคณาจารยและนักศึกษา
3. รายงานผลการสํารวจและผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดาน
กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตามความตองการของอาจารยและนักศึกษาตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
4. จัดทําแผนการใหบริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทั้งดานกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู
ให เพียงพอและเหมาะสมตามความตองการของอาจารยและนักศึกษา
5. ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและใหบริการสิ่งสนับสนุนทั้งดานกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู
6. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนงานอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา
7. ประเมินกระบวนการใหบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ
บริการ)
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน
9. มีรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ ภารกิจของหลักสูตรไดดําเนินการในการ
สนั บ สนุ น และช ว ยเหลื อ ด า นการศึ ก ษาแก นั ก ศึ ก ษาอย า งดี ที่ สุ ด จึ ง มี ก ารจั ด เตรี ย มสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู
ประกอบดวย
1. หองเรียนบัณฑิต 1ขนาดหอง 7.40x11.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได 60 ที่นั่ง
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2. หองปญญาวี ขนาดหอง 7.80x16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได 70 ที่นั่ง
3. หองเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดหอง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได 198 ที่นั่ง
4. หองเรียน ชั้น 3,4,5 ขนาดหอง 7.50x8.50 เมตรจํานวน 14 หองสามารถนั่งเรียนได 50 ที่นั่ง
5. หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรขนาดหอง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได 40 ที่นั่ง
6. หองประชุมบัณฑิตขนาดหอง 5.70x13.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได 30 ที่นั่ง
7.หองประชุมพนมศิลป ขนาดหอง 21.50x28.50 เมตร สามารถนั่งได 500 ที่นั่ง
8. หองประชุมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรขนาดหอง 8.40x16.70 เมตร สามารถนั่งเรียนได 40 ที่นั่ง
9. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หองๆ ละ 40 ที่นั่ง
10. หองศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ขนาดหอง
7.50x8.50 เมตรจํานวน 1 หองสามารถนั่งเรียนรูได 10 ที่นั่ง
11. การปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคาร
12. การจัดหาโตะเกาอี้ และซุมสําหรับการนั่งทํางานของนักศึกษาเพิ่มขึ้น
13. การเพิ่มเครือขายอินเตอรเพื่อการสืบคนขอมูล
14. วิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเชน สํานักวิทยบริการ วารสารวิชาการเพื่อรองการสืบคนขอมูล
ของอาจารย และนักศึกษา
15. หลักสูตร รวมกับคณะ และสํานักวิทยบริการจัดพื้นที่สําหรับใหบริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
รวมกัน เชน หองประชุมเล็ก ที่มีเครื่องคอมพิวเตอรใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต จุดพักผอน บริการ
น้ําดื่ม เปนตน
7. หลักสูตร รวมกับคณะ มีการใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายที่ครอบคลุมพื้นที่ของวิทยาลัยทั้งหมดทําให
อาจารย และนักศึกษาสามารถเขาถึงเครือขายเพื่อสืบคนขอมูลไดอยางทั่วถึง
จากผลสํารวจดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการวางแผน
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไว เพื่อสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของนักศึกษาที่สามารถทําไดทุกที่ทุกเวลาภายใน
มหาวิทยาลัยไวอยางเพียงพอ
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดทําการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเก็บขอมูลจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอ และทันสมัย ตามความตองการของอาจารย และนักศึกษาตอไป ซึ่งในปการศึกษา
2561 มีผลการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยอยูในระดับ
มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.10
2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาอยูในระดับ
มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.12
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3. นักศึกษาและอาจารยไดเสนอวาควรจะมีเอกสาร หนังสือและสื่อที่สอดคลองกับหลักสูตรเพิ่มขึ้น
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
หลักสูตรฯไดนําผลการประเมินความพึงพอใจฯไปดําเนินการปรับปรุง โดยการจัดทําโครงการศูนยชาติพันธุ
และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ที่มีวัตถุประสงคหลัก 3 ประกอบคือ
1. เพื่อทําหนาที่ในการศึกษาวิจัย รวบรวมขอมูลสําหรับจัดทําฐานขอมูลดานชาติพันธุและวัฒนธรรมใน
อนุภาคลุมน้ําโขงและสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2. เพื่อสนับ สนุ นการจัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญ ญาตรีที่มีการบู รณาการกับ การวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสังคม
อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
จะเห็นไดวาการจัดทําโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงนั้น สวนหนึ่งมุงเนนที่จะ
ทําการสนับสนุนและเตรียมความพรอมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยประกอบไปดวย
หองศูนยฯ คอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร เครื่องปริ๊นเตอร กลองถายรูป เครื่องฉายโปรเจคเตอร ฐานขอมูล หนังสือ
สือ่ นิทรรศการ และจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู ทําใหอาจารยและนักศึกษาของหลักสูตรมีแหลงขอมูลที่ไดเรียนรู
และฝกปฏิบัติจริง ทั้งจากซอฟตแวรและเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และตําราที่ทันสมัย สงผลใหเกิดการ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลาทั้งอาจารยและนักศึกษาของหลักสูตรฯ
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรครัง้ ที่ 6/2561
2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและ
นักศึกษา
3) รายงานโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
6.1-2 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
1. กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการสิงสนับสนุนการเรียนรูของ
นักศึกษาในหลักสูตรฯ ตองพิจารณา 4 ประเด็นหลัก คือ
1) อุปกรณ ไดแก หนังสือและสื่อสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเฉพาะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เครื่อง
computer เพื่อชวยในการสืบคนขอมูล สัญญาณ WIFI software Website E-learning E-book
2) สถานที่ ไดแก อาคาร หองสมุด หองประชุมหรือปฏิบัติการ หองพักอาจารย และเครือขายองคกร
ภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนพื้นที่ในการศึกษา
3) บุคลากร ไดแก อาจารย ผูปฏิบัติงาน เครือขายองคกรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนบุคคลากรใน
การศึกษา วิทยากร อาจารยพิเศษ นักวิชาการ ปราชญ และเพื่อนตางสถาบัน
4) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ทั้งอุปกรณและบริหารจัดการ
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สถานที่
2.รวมพิจารณาถึงความเหมาะสม ความจําเปนเรงดวน และความคุมคา เพื่อจัดเรียงลําดับสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูที่ควรมีมากที่สุดจนถึงนอยที่สุด
3.รวมพิจารณาประเด็นที่หลักสูตรไมสามารถดําเนินการเองได จัดทําโครงการเพื่อเสนอขอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูดังกลาวไปยังระดับคณะ สถาบันและมหาวิทยาลัย เชน สถานที่ (ยกเวนเครือขายองคกรภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนพื้นที่ในการศึกษา) และงบประมาณ
4.รวมพิจารณาประเด็นที่หลักสูตรสามารถดําเนินการเองได จัดสรรงบประมาณเพื่อการไดมาของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูนั้นๆ เชน อุปกรณ (ยกเวนสัญญาณ WIFI) และบุคลากร
5.เมื่อไดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ตองการแลว ควรมีการจัดเก็บใหเปนระบบและมีมาตรฐาน และทํา
ฐานขอมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของสาขาวิชา
6.ควรมีมาตรการในการทํานุบํารุงรักษา ซอมแซม update รวมถึงการเปลี่ยนใหม ใหทันสมัยอยูเสมอ
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
1 อุปกรณ
1) หนังสือและสื่อสิ่งพิมพที่มีเนื้อหาเฉพาะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ในปการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตรไดขอความอนุเคราะหสํารวจหนังสือและสื่อสิ่งพิมพที่มี
เนื้อหาเฉพาะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากสํานักวิทยาบริการพบวา มีแหลงความรูที่สนับสนุนวิชาการ
ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมถึงหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนี้
ลําดับที่
สื่อการเรียนรู
1
หนังสือ
- สังคมวิทยา
- มานุษยวิทยา
- ประวัติศาสตร
- ศาสนา
- วัฒนธรรม
- โบราณคดี
2
วารสาร
- วารสารดานสังคมวิทยา
- วารสารดานมานุษยวิทยา
3
วิทยานิพนธ
รวม

จํานวน (เลม)
130
150
370
625
183
16
26
9
246
1,755
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ตัวบงชี้
อธิบายกระบวนการดําเนินงาน
2) เครื่อง computer เครื่องสแกนเนอร เครื่องปริ๊นเตอร กลองถายรูป เครื่องฉายโปรเจคเตอร
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการเสนอโครงการชุด ครุภัณฑเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานสาขาวิชาสังคมศาสตร ซึ่งประกอบดวย คอมพิวเตอร เพื่อใชประกอบการสอนและการสืบคนสําหรับ
อาจารยและนักศึกษาและใชกอตั้งศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซึ่งในปการศึกษา 2561
หลักสูตรฯ ไดรับคอมพิวเตอรไวในหองสาขา 1 ชุด และหองศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 4
ชุด เครื่องสแกนเนอร 1 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง กลองถายรูป 1 ตัว เครื่องฉายโปรเจคเตอร 1 เครื่อง
2. สถานที่
ในปการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร รวมพิจารณาเพื่อเสนอขอหองปฏิบัติการทางวัฒนธรรม ซึ่ง
ในเบื้องตนหลักสูตรฯ ไดรับมอบอาคารเรียนชั้น 5 หอง 156 ใหสําหรับเปนศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง สําหรับปฏิบัติพันธกิจของอาจารยในหลักสูตรฯ และเปนพื้นที่สําหรับปฏิบัติการของนักศึกษา
3.บุคลากร
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยตางสาขามาชวยจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เปนศาสตรเฉพาะดาน เชน รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม โดยไดรับความอนุเคราะห
จากคุณ โดยวิทยากร คุณรามราฆพ แสนคําคิด Nestlé’ Area Executive เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เพื่อ
สรางแรงบันดาลใจในการศึกษาและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สําหรับผูเขารวมยังไดฝกปฏิบัติชงกาแฟ
เพื่อสงเสริมผูประกอบการรุนเยาวอีกดวย
4.งบประมาณ
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดจัดสรรงบประมาณไว 2 สวน 1) งบครุภัณฑ เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรูตางๆ 2) งบบริหารจัดการสาขา สนับสนุนสงเสริมอาจารยในหลักสูตรไดไปพัฒนาตนเอง ตาม
ศาสตรและความเชี่ยวชาญของตนเอง
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)
1. การบริหารจํานวนหนังสือเฉพาะดานที่ใชประกอบการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ใหมีจํานวน
เพียงพอตอนักศึกษาและมีความสมดุลกันในทุกรายวิชา
2. การจัดซื้อหนังสือในป 2562 ควรมีจํานวนมากขึ้นกวาป 2561 เนื่องจากมีรายวิชาที่เปดสอนเพิ่มขึ้น
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดพิจารณาเสนอใหอาจารย ดร. วิสฏิ ฐ คิดคําสวน ดําเนินการตรวจสอบสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานรวมกันตรวจสอบและดูแล
ไดมีมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรวาในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯจะเสนอขอเพิ่มงบประมาณ
ใหกับโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอตอ
จํานวนนักศึกษาและรายวิชาที่เพิ่มขึ้น
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ตัวบงชี้
อธิบายกระบวนการดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
1) รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งที่ 2/2562
6.1-3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู
เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยและนักศึกษาทุกคน
เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 70
• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทํางาน)
1. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 70 ของ
จํานวนนักศึกษา และมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
2. การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไมนอยกวา
รอยละ 70 ของจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5
3. การใชผลวิเคราะหที่งานประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการให หรือรวมกันออกแบบเนื้อหา
การประเมินเอง
• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา
ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดทําการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเก็บขอมูลจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา เพื่อนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอ และทันสมัย ตามความตองการของอาจารย และนักศึกษาตอไป ซึ่งในปการศึกษา
2561 มีผลการประเมินดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยอยูในระดับ
มาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.10
2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาอยูใน
ระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.12
• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบวา
ควรมีการรายงานผลความพึงพอใจเปรียบเทียบกับปที่ผานมา หรือ 3 ปยอนหลัง และพิจารณาประเด็นที่ได
คาเฉลี่ยนอยที่สุด เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุง
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบวา
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีจํานวนนักศึกษาที่ประเมิน มากกวา
รอยละ 70 ผลการประเมินนาเชื่อถือ
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อธิบายกระบวนการดําเนินงาน
เอกสารอางอิง
1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ตารางที่ 6.1 ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย
ความเห็นของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคม ควรนําขอเสนอทั้งหมด
วิทยาและมานุษยวิทยา
เปนแนวทางในการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ออกแบบหลักสูตร
- หากสามารถพัฒนาหลักสูตรที่เชื่อมการ ปรับปรุงใหมเพื่อใหมี
ทองเที่ยวไปกับเรื่องการจัดการทรัพยากร ความทันสมัย
ทางวัฒนธรรม ทั้งดานวัฒนธรรมทองถิ่น
สอดคลองกับความ
ประวัติศาสตร และแหลงโบราณคดี จะทํา ตองการของตลาดและ
ใหการจัดการการการทองเที่ยวมีความ
สังคม และมีแนวทาง
ลึกซึ้งขึ้น และเปนการสรางเศรษฐกิจ
ชัดเจนในการจัดการ
สรางสรรค ที่เชื่อมโยงประวัติศาสตร สังคม หลักสูตรและการเรียน
ชุมชน วัฒนธรรม เขากับการสรางงานและ การสอนอยางเปน
อุตสาหกรรมการบริการ เพิ่มระดับรายได รูปธรรม
และเงินตราตางประเทศใหระบบเศรษฐกิจ
ผานความรูที่ลึกซึ้งทางสังคม และนําไปสู
การสรางเศรษฐกิจที่กอใหเกิดความยั่งยืน
แกสังคมและชุมชน
- ควรเพิ่มวิชาประเภททักษะใหมากขึ้น
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการ การบริหาร
การเขียน การผลิตสื่อภาพยนตร หากให
ทักษะเหลานี้เชื่อมโยงกับการทองเที่ยวไดก็
จะดีมาก
2. ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ ภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ควรจะเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
“มรดกไทยดานประเพณีและพิธีกรรมเพื่อ
การทองเที่ยว” เขามา เพื่อใหครอบคลุมกับ
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูมีสวนไดสวนเสีย

การนําไปดําเนินการวางแผน
หรือปรับปรุงหลักสูตร
นําไปสูการออกแบบเพื่อปรับปรุงจากเดิม
คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยวเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความ
รอบรูและลึกซึ้งในดานมานุษยวิทยาและ
สาขาที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะดาน
ประวัติศาสตร โบราณคดี การจัดการ
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว เพื่อทํา
ความเขาใจมนุษยอยางเปนองครวม
ครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในภาพรวมของการพัฒนาที่
อยางยั่นยืน โดยเนนพื้นที่ในกลุมประเทศ
ลุมแมน้ําโขงและอาเซียน เพื่อใหสามารถ
นําไปใชในการประกอบอาชีพอยางเปน
รูปธรรมและมีทางเลือกที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
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แหลงทองเที่ยวและเทศกาลทองเที่ยวเชิง
ประดิษฐใหมที่กําลังเพิ่มจํานวนมากขึ้นใน
สังคมไทย
3. นายตระกูล อานัด ผูอํานวยการ
สํานักงานทองเที่ยวและกีฬา จังหวัด
นครพนม
- เนนใหนักศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติและ
การลงภาคสนามมากกวาการเรียนใน
หองเรียนเพียงอยางเดียว อาจเพิ่มรายวิชา
ที่เปนการศึกษาอิสระ (Independent
Study) โดยใหพื้นที่นักศึกษาในการเลือก
หัวขอการทําวิจัยหรือโครงการการจัดการ
พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑทาง
วัฒนธรรมหรือมุงเนนการปลูกฝงให
นักศึกษาเปนผูประกอบการทางสังคม
(social entrepreneur)
4. นายสุริยัน โสรินทร รักษาการ
ผูอํานวยการการทองเที่ยวแหงประเทศ
ไทย จังหวัดนครพนม
- ควรทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ หรือ
MOU กับหนวยงานตางๆในทองถิ่น เชน
เทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียน หรือวัด
โดยขอใหทางหนวยงานเหลานั้นออกใบ
ประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณวุฒิการเปน
มัคคุเทศกประจําสถานที่ทองเที่ยวแตละ
แหงในเขตเทศบาลเปนการเฉพาะ วิธีนี้อาจ
ทําไดงายกวาการจัดอบรมไกดใหนักศึกษา
ภายหลังเรียนจบคอรสเวิรค ซึ่งตองใช
ระยะเวลายาวนานและเสียคาใชจายสูง
และประการสุดทายคือคณาจารยใน
หลักสูตรฯ ควรเนนใหนักศึกษาไดไปฝกงาน
นอกสถานที่
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5. อาจารยนริชยา โกสาแสง อาจารย
โรงเรียนเทศบาล ๓ (พินิจ พิทยานุสรณ)
- การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกําลังไดรับ
ความนิยมในปจจุบัน รวมถึงจังหวัด
นครพนมมีโบราณสถานที่เกาแก ที่พึ่ง
คนพบ มหาวิทยาลัยนครพนม ควรเปน
องคกรหลักในการศึกษาขยายการคนควา
และปรับปรุงพัฒนาสถานที่ทางวัฒนธรรม
ใหนาสนใจ นอกจากนั้นควรมีการบอกเลา
เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมมนุษยผาน
ประวัติศาสตร อันเปนผลเกี่ยวเนื่องกับ
วัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม
- ควรมีการจัดทําเปนพิพิธภัณฑ และมีการ
นําเสนอที่นาสนใจ เขาใจงาย รวมทั้งควรมี
การศึกษา ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม
ภาพวาด รูปปนและแกะสลัก ศาสนา
รวมถึงพิธีกรรมตางๆทางศาสนา วิถีชีวิต
เสื้อผา การแตงกาย อาหาร ประเพณี
วัฒนธรรมพื้นบาน เทศกาลตางๆ
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สรุปการประเมินหลักสูตร
ตารางที่ 6.2 การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
เนื่องจากเปนหลักสูตรฯ ใหม ยังไมมีบัณฑิต จึงยังไมมีการประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา
กระบวนการประเมิน

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ตารางที่ 6.3 การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต)
เนื่องจากเปนหลักสูตรฯ ใหม ยังไมมีบัณฑิต จึงยังไมมีการประเมินจากผูใชบัณฑิต
กระบวนการประเมิน

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตารางที่ 7.1 ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา

แผนดําเนินการ

กําหนดเวลา
ที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

- แผนการรับและแตงตั้ง ม.ค. – พ.ค. 2562
อาจารยที่ทางสาขาวิชา
ไดประเมินความเสี่ยง
ของสาขาวิชา
- แผนสงเสริมการเรียนรู พ.ย. - ธ.ค. 2561
ใหกับนักศึกษา พรอม
ทั้งสรางแรงจูงใจ เพื่อให
นักศึกษาไมลาออก
กลางคัน

อ.ณรงคฤทธิ์ สุมาลี

- แผนจัดหาอาจารย
ส.ค. – พ.ย. 2561
ประจําหลักสูตรที่มี
ความสอดคลองกับ
สาขาวิชาที่มีสัดสวนใน
วิชาเอกที่ชัดเจน
- แผนการเขาสูตําแหนง
ทางวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร

ดร.วิสิฏฐ คิดคําสวน

อ.ณรงคฤทธิ์ สุมาลี

ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได
สําเร็จ
- สาขาวิชาไดจัดทําแผนการรับและ
แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบลงใน
มคอ.7
- หลักสูตรฯ ไดจัดโครงการปนคําเวา
เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 10 ประเด็น
“ปนคําเวา ปนแรงบันดาลใจ จุดไฟ
ฝนในตัวคุณ” จัดเมื่อวันที่ 12
พฤศจิกายน 2561 โดยวิทยากร คุณ
รามราฆพ แสนคําคิด Nestlé’ Area
Executive และจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา (มานุษยวิทยา
เดินดิน) เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม
2561 โดยเดินทางไปศึกษานอก
สถานที่
- ในป ก ารศึ ก ษา 2561 ตามแผน
บริห ารอาจารยจะมีอาจารย สําเร็จ
การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก สาขา
มานุ ษ ยวิ ท ยา จํ า นวน 1 คน และ
กลั บ จากลาศึ ก ษาต อ ปริ ญ ญาเอก
(ยั ง ไม สํ า เร็ จ การศึ ก ษา) โดยี วุ ฒิ
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทด า น
ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต จํานวน 1 คน
- สาขาวิ ช าจั ด ทํ า โครงการพั ฒ นา
ศักยภาพอาจารย เพื่อเขาสูตําแหนง
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แผนดําเนินการ

แผนจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูเพื่อใหเกิด
ความพรอมในการ
จัดการเรียนการสอน

กําหนดเวลา
ที่แลวเสร็จ

ธ.ค. 2561 – มี.ค.
2562

ผูรับผิดชอบ

อ.ณรงคฤทธิ์ สุมาลี

ความสําเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได
สําเร็จ
ทางวิชาการ
- จัดทําแผนพัฒนาอาจารย
รายบุคคล
- หลักสูตรฯ ไดจัดโครงการศูนยชาติ
พันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุม
น้ําโขง ซึ่งประกอบดวยหองศูนยฯ
ฐานขอมูล หนังสือ เอกสาร สื่อ
นิทรรศการ และจัดกิจกรรมสนับสนุน
การเรียนรู โดยการลงพื้นที่ศึกษา
ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ชุมชนทองถิ่นในเมืองนครพนม

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเที่ยวเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความ
รอบรูและทักษะสามารถปฏิบัติไดจริงในดานมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะดานประวัติศาสตร
โบราณคดี การจัดการวัฒนธรรมและการทองเทีย่ ว เพื่อทําความเขาใจมนุษยอยางเปนองครวมครอบคลุมทั้งมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภาพรวมของการพัฒนาที่อยางยั่นยืน โดยเนนพื้นที่ในกลุมประเทศลุมแมน้ํา
โขงและอาเซียน เพื่อใหสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพอยางเปนรูปธรรมและมีทางเลือกที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2562
เปดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ทองเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
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สวนที่ 3
ผลการประเมินตนเอง
ตารางที่ 3.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ระดับหลักสูตร

ตัวบงชี้คุณภาพ
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา

ผลการ  บรรลุ
ดําเนินงาน  ไมบรรลุ

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง

ระดับ
คุณภาพ

หลักสูตรไดมาตรฐาน

เนื่องจากเปนหลักสูตรฯ เขารับการประเมิน จึงยังไม
สามารถประเมินได
3.1 การรับนักศึกษา

3.00
3.00
ปานกลาง
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

3.00
3.00
ปานกลาง
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

3.00
3.00
ปานกลาง
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

3.00
3.00
ปานกลาง
4.2 คุณภาพอาจารย

3.33
3.33
ดี
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

3.00
3.00
ปานกลาง
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

3.00
3.00
ปานกลาง
5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

3.00
3.00
ปานกลาง
5.3 การประเมินผูเรียน

3.00
3.00
ปานกลาง
5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รอยละ

4.00
ดี
87.50
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

3.00
3.00
ปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 6 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้
3.12
ดี
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ตารางที่ 3.2 การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ผลการประเมิน

1
2
3
4
5
6
รวม

คะแนนเฉลีย่ ของทุกตัวบงชี้ใน
องคประกอบที่ 2 – 6

องคประ คะแนน จํานวน
กอบที่
ผาน ตัวบงชี้

ผลการประเมิน

2
3
3
4
1
11

I

P

O

3.00
3.11
3.00
3.04

ยังไมมีบัณฑิต
3.33
3.00
3.17
-

ระดับดี

ระดับดี

ระดับ.......

คะแนน
เฉลี่ย

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

หลักสูตรได/ไมไดมาตรฐาน
3.00
3.11
3.17
3.00
3.12

ปานกลาง

ดี
ดี
ปานกลาง
ดี

