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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมูล 

 

 ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินงานจริง 

 1. เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
 2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปการศึกษา 

 3.  มีประสบการณผลงานวิจัย 

            (ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงท่ีตีพิมพเผยแพรผลงาน) 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีหนึ่ง นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี 

1. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2562). ขอสังเกตวาดวยประวัติศาสตรสังคมของหลักบานหลักเมืองในชุมชน 

ลุมน้ําโขง. วารสารอารยธรรมศึกษาโขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร. 10(1), 119-158. 

2. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2560). บุญราศีมรณสักขีแหงสองคอน : การสรางความทรงจํารวมและตัวตนทาง

ศาสนาของคริสตทองถ่ิน. ใน การประชุมวิชาการดานวิชาปรัชญาและศาสนา “ศาสนากับ

รัฐ : Fundamentalism, Seculaism และ Post-Secularism” (หนา 24-40). นครปฐม: 

คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

3. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2559). การคาขาวทางเรือและสงคมชาวนาลุมน้ําชีตอนกลางในชวง พ.ศ. 2444-

2504. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือขายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ

ประจาํป 2559 (หนา 473-489). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

4. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี และสิริยาพร สาลีพันธ. (2559). การรับรูและการนําเสนอภาพตัวแทนของชนบท

ผานการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑทองถ่ิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 4 (หนา 198-210). อุบลราชธาน:ี  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี. 

5. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2558). ขอสังเกตเชิงแนวคิดวาดวยพลวัตความเปนทองถ่ินอีสานในบริบทของสังคม

สมัยใหม: มองผานปฏิบัติการทางสังคมและโครงสรางสังคมของความเชื่อผีปูตาและผี

คุมครอง. วารสารแพรวา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ. 2(3), 26-51. 

6. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี. (2556). การพัฒนาแผนยุทธศาสตรเพ่ือกอตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ิน 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. 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีสอง 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. 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีสาม นายวิสิฏฐ คิดคําสวน 

1. วิสิฏฐ คิดคําสวน. (2561). ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาว. วารสารมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 9(1), 202-223. 

2. วิสิฏฐ คิดคําสวน และทิฆัมพร สิงโตมาศ. (2561). การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินจากความทรงจํา

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

ท่ี 1 ประจาํป 2561 (หนา 50-65). นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมน้ําโขง  มหาวิทยาลัย

นครพนม 

4. วิสิฏฐ คิดคําสวน (2560). การตีความเชิงสัญลักษณเรื่องเสาคํ้าฟาของพระธาตุพน. วารสารวิจิตรศิลป 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 8(2) : 103-144. 

5. วิสิฏฐ คิดคําสวน (2560). แนวคิดเรื่องมนุษยในวรรณกรรมเรื่องปฐมกัปปูสังไขยะพ้ืนโลกชาดก. 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(1) : 231-254. 

6. วิสิฏฐ คิดคําสวน, คณิน เชื้อดวงผุย, ทิฆัมพร สิงโตมาศ และอนุชติ สิงหสุวรรณ. (2559). การศึกษา

แนวทางการจัดการทรัพยากรปาไมของชุมชนอยางยั่งยืน ในการเปนแหลงวัตถุดิบเพ่ือผลิต

เครื่องดนตรีพ้ืนบานอีสาน กรณีศึกษาบานทาเรือ ตําบลทาเรือ อําเภอนาหวา จังหวัด
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นครพนม. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 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) : 104-

112. 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีสี่ นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ 

1. วิสิฏฐ คิดคําสวน, ทีฆัมพร สิงโตมาศ และสิริยาพร สาลีพันธ. (2561).แนวทางการฟนฟูและบริหาร

จัดการศูนยการเรียนรูชุมชนบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

ใน งานเสนอผลงาน วิชาการเครือขายความรวมมือทางวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ครั้งท่ี 1 ประจาํป 2561 (หนา 50-65). นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมน้ําโขง  

มหาวิทยาลัยนครพนม 

2. อนุชิต สิงหสุวรรณ สิริยาพร สาลีพันธ และ คณิน เชื้อดวงผุย. (2560) การศึกษาแนวทางการจัดการ

ทรัพยากรปาไมของชุมชนอยางยั่งยืนในการเปนแหลงวัตถุดิบเพ่ือผลิตเครื่องดนตรีพ้ืนบาน

อีสาน กรณีศึกษาบานทาเรือตําบลทาเรือ อําาเภอนาหวา จังหวัดนครพนม. วารสารวิจัย

เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี. 8(4) 66-83. 

3. ณรงคฤทธิ์ สุมาลี และสิริยาพร สาลีพันธ. (2559). การรับรูและการนําเสนอภาพตัวแทนของชนบท

ผานการจัดแสดงนิทรรศการของพิพิธภัณฑทองถ่ิน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 4 (หนา 198-210). อุบลราชธานี : คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาราชภัฏอุบลราชธานี. 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีหา นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห 

1. อภิกนิษฐา นาเลาห. (2560). การวางแผนเพ่ือการบริหารโครงการในองคการ. 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. วารสารวชิาการมหาวิทยาลัย

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) : 104-

112 
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5. ภัทรานิษฐ คําสราง และอภิกนิษฐา นาเลาห. (2559). กระบวนการบริหารจัดการกลุมออมทรัพยเพ่ือ

การผลิตภายใตหลักธรรมาภิบาล เขตอําเภอเมือง จังหวัดนครพนม. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 10(3) : 113-125 

6. อภิกนิษฐา นาเลาห. (2557). การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดตั้งศูนยการเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดน บานนากระเสริม หมู 10 ตําบลพนอม อําเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม ใน การ

ประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 6 “พลวัตการจัด

การศึกษาในชวงการเปลี่ยนผานสูประชาคมอาเซียน” (หนา 14-24). นครพนม : 

มหาวิทยาลัยนครพนม. 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีหนึ่ง  นายณรงคฤทธิ์ สุมาล ี
 

 ลายเซ็น.....................................................................................วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

อาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตรคนท่ีสอง  ดร. ธีรัตม พิริยะพลิน 

 

 ลายเซ็น.....................................................................................วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีสาม  ดร. วิสิฏฐ คิดคําสวน 
 

 ลายเซ็น.....................................................................................วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีสี่  นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ 
 

 ลายเซ็น.....................................................................................วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนท่ีหา  ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห 
 

 ลายเซ็น.....................................................................................วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

เห็นชอบโดย  ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห     (รองคณบดีฝายวิชาการและบัณฑิตศึกษา) 

 

 ลายเซ็น.....................................................................................วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

 

เห็นชอบโดย  ดร. วรวุฒิ อินทนนท     (คณบดีคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร) 

 

 ลายเซ็น.....................................................................................วันท่ี 22 พฤษภาคม 2562 
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ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปการศึกษา 2560 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

- ควรใสหมายเหตุ เพ่ือบอกถึงกระบวนการท่ีไดมาซ่ึง

อาจารยมาทดแทน อาจารยท่ีลาออกจากหลักสูตรให

เปนลักษณะของ Time Line  

- ควรมีแผนการรับและแตงตั้งอาจารยท่ีทาง

สาขาวิชาไดประเมินความเสี่ยงของสาขาวิชา 

 

- สาขาวิชาไดดําเนินรายงานกระบวนการท่ีไดมาซ่ึง

อาจารยมาทดแทน อาจารยท่ีลาออกจากหลักสูตรใหเปน

ลักษณะของลําดับเวลา (Time Line) 

- สาขาวิชาไดจัดทําแผนการรับและแตงตั้งอาจารย

ผูรับผิดชอบลงใน มคอ.7 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

- ควรมีกิจกรรมท่ีสงเสริมการเรียนรูใหกับนักศึกษา 

พรอมท้ังสรางแรงจูงใจ เพ่ือใหนักศึกษาไมลาออก

กลางคัน 

 

 

 

 

 

- สาขาวิชาฯจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมนักศึกษาใน

ดานการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมการเรียนรู

ใหกับนักศึกษา และสรางแรงจูงใจ โดยการจัดโครงการ

ปนคําเวาเสวนาวิชาการ ครั้งท่ี 10 ประเด็น “ปนคําเวา 

ปนแรงบันดาลใจ จุดไฟฝนในตัวคุณ” จัดเม่ือวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2561 โดยวทิยากร คุณรามราฆพ แสนคํา

คิด Nestlé’ Area Executive เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใน

การศึกษาและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้

สําหรับผูเขารวมยังไดเรียนรูฝกปฏิบัติการชงกาแฟและ

เครื่องดื่มเพ่ือสงเสริมผูประกอบการรุนเยาวอีกดวย 

- สาขาวิชาฯจดัทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

“คายมานุษยวิทยาเดินดิน” เพ่ือสรางแรงบันดาลใจใน

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรูของ

นักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เม่ือวันท่ี 21-23 ธันวาคม 

2561 โดยเดินทางไปศึกษานอกสถานท่ี ณ 

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง จังหวัดอุดรธานี (สวน

หนึ่งของรายวิชามานุษยวิทยาประวัติศาสตร), วัง

นาคินทรคําชะโนด ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัด

อุดรธาน ี (สวนหนึ่งของรายวิชาทองถ่ินศึกษา รายวิชา

ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี และรายวิชา

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง), แหลงโบราณคดีเมือง

โบราณเวียงคํา-เวียงคุกเมือง29คูแฝดเวียงจันทน29 ณ ตําบล

เวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (สวนหนึ่งของ

รายวิชามานุษยวิทยาประวัติศาสตร), ถนนคนเดินเชียง



 

 

7 

ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

คาน จังหวัดเลย (สวนหนึ่งรายวิชาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและวัฒนธรรม), หมูบานวัฒนธรรมไทดําบานนา

ปาหนาด หมูท่ี 4 ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัด

เลย (สวนหนึ่งรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

วัฒนธรรมและรายวิชาทองถ่ินศึกษา)  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

- ควรมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีความสอดคลอง

กับสาขาวิชาท่ีมีสัดสวนในวิชาเอกท่ีชัดเจน  

- ควรมีการสนับสนุนใหอาจารยเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ  

- ควรมีแผนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของ

อาจารยประจําหลักสูตร 

 

 

 

 

 

- ในปการศึกษา 2561 ดร.ปุณณฑรีย เจียวิริยบุญญา 

สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา 

และอาจารยอนุชิต สิงหสุวรรณ ไดกลับจากลาศึกษา

ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทํา

ใหมีอาจารยท่ีมีความสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีมีสัดสวน

ในวิชาเอกท่ีชัดเจนข้ึน  

- อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทําแผนพัฒนาอาจารย

รายบุคคลเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการภายในป พ.ศ. 

2562-2565 ตามลําดับ 

- หลักสูตรฯ ไดสนับสนุนอาจารยประจําหลักสูตรเขารวม

การอบรมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีจัดข้ึนในโอกาส

ตางๆ และจัดโครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ กิจกรรม

ท่ี 2 เม่ือวันท่ี 27-28 มีนาคม 2562 ท่ีศูนยเทคโนโลยีดิ

จิตัล มหาวิทยาลัยนครพนม โดยจัดรวมกับโครงการ

เครือขายความรวมมือทางวิชาการในอนุภูมิภาคลุมน้ํา

โขง ศูนยศึกษาอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัย

นครพนม ซ่ึงมีกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพ

อาจารยเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยมีการรวม

นําเสนอบทความวิจัย/วิชาการกับเครือขายวิชาการในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขงและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันภายใต

หัวขอ “จีนศึกษาในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง: เหลียวหลัง แล

หนาและเผชิญความทาทาย”  และ “ความเชื่อเรื่องโหรา

ศาตรและไสยศาสตรในอาเซียน: การจัดการความเสี่ยง

รูปแบบใหมในยุค Digital Disruption” 
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ขอเสนอแนะ ผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

- อาจารยประจําหลักสูตรไมมีตําแหนงทางวิชาการ 

 

 

 

 

- ดร.วิสฏิฐ  คิดคําสวน และ ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห มี

คุณสมบัติท่ีจะขอตําแหนงทางวิชาการและกําลังอยูใน

กระบวนการยื่นเอกสารประกอบการขอกําหนดตําแหนง

ทางวิชาการ  

- อาจารยประจําหลักสูตรไดจัดทําแผนพัฒนาอาจารย

รายบุคคลเพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการภายในป พ.ศ. 

2562-2565 ตามลําดับ 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผูเรียน 

- ควรมีการออกแบบเครื่องมือการประเมินผูเรียนท่ี

เห็นชัดเจน 

 

 

- สาขาวิชาดําเนินการจัดทําเครื่องมือการประเมินผูเรียน

ตามกรอบ TQF เปนแบบทดสอบกอนเรียนและหลัง

เรียน 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

- สิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมเพียงพอตอการจัดการ

เรียนการสอน ควรมีการจัดหาเพ่ือใหเกิดความพรอม

ในการจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

- สาขาวิชาฯจัดโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมใน

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (จัดทําฐานขอมูลชาติชาติพันธุและ

วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และสื่อสนับสนุนการ

เรียนรูของสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ซ่ึง

ประกอบดวยหองศูนยฯ ฐานขอมูล หนังสือ เอกสาร สื่อ

นิทรรศการ และจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู 
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สวนท่ี 1 

 

บทสรุปการบริหารหลักสตูร 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปนหลักสูตรใหม ปการศึกษา 2559

เพ่ือใหสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรปริญญาตรี  

พ .ศ. 2558 เริ่มใชในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2560 ปจจุบันมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน และมี

นักศึกษาจํานวน 3 คน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 

 ในปการศึกษา 2561จากการประเมินตนเอง พบวา องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน หลักสูตรได

มาตรฐาน และมีผลการประเมินตนเององคประกอบท่ี 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 คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 ผาน  

องคประกอบท่ี 2 ยังไมมีบัณฑิต 2 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 3 3.00 ปานกลาง 3 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 4 3.11 ด ี 3 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 5 3.17 ด ี 4 ตัวบงชี้ 

องคประกอบท่ี 6 3.00 ปานกลาง 1 ตัวบงชี้ 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ี 3.12 ดี 11 ตัวบงช้ี 
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สวนท่ี 2 
 

หมวดที ่ 1  ขอมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร  

 

ตารางท่ี 1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ.2 ปการศึกษา 2561 หมายเหตุ 

1. นายณรงคฤทธิ์ สุมาลี  1. นายณรงคฤทธิ์ สุมาล ี  

2. นางสาวทิฆัมพร สิงโตมาศ 2. นายธีรัตม พิริยะพลิน ดูรายละเอียดในเอกสาร สมอ.08 

3. นายวิสิฏฐ คิดคําสวน 3. นายวิสิฏฐ คิดคําสวน  

4. นางสาวสริิยาพร สาลีพันธ 4. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ  

5. นายคณิน เชื้อดวงผุย 5. นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห ดูรายละเอียดในเอกสาร สมอ.08 

 

1.2 อาจารยประจาํหลักสูตร 

ช่ือ – สกุล 
ผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรยอนหลัง 5 ป 

(2556 – 2561) 

1. นายณรงคฤทธิ์ สุมาล ี 8 เรื่อง 

2. นายธีรัตม พิริยะพลิน 2 เรื่อง 

3. นายวิสิฏฐ คิดคําสวน 7 เรื่อง 

4. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ 3 เรื่อง 

5. นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห 6 เรื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 

ตารางท่ี 1.3  อาจารยผูสอน 

1.3.1 อาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา (มาจากภายในสถาบัน) 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

1. นายณรงคฤทธิ์ สุมาล ี มน.ม. (มานุษยวิทยา) 

2. นายฑีรัตม พิริยะพลิน ปร.ด. (สังคมวิทยา) 

3. นายวิสิฏฐ คิดคําสวน ปร.ด. (ภูมิภาคลุมน้ําโขงและสาละวินศึกษา) 

4. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ) 

5. นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห ปร.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

6. นางสาวอานันทนิตย มโนรมย ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 

7. นายพัฒนพงศ ติระ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสอง) 

8. นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร) 

9. นายสําราญ วิเศษ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

10. นางกชกร เดชะคําภ ู รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร) 

11. นายเจษฎา ไชยตา นม. (นิติศาสตร) 

12. นายสุรศักดิ์ แสนพรหม นม. (นิติศาสตร) 

13. นายอนุชิต สิงหสุวรรณ ศศ.ม. (ประวัติศาสตรศึกษา) 

14. นางสาวปุณณฑรีย เจียวิริยบุญญา Ph.D. (Anthropology) 

 

1.3.2 อาจารยผูสอนพิเศษ (มาจากนอกสถาบัน) ท้ังภาคทฤษฏีและปฏิบัติ 

 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

1. นายนิติ ภวัครพันธุ Ph.D. (Anthropology) 

2. นางสาวจุลนี เทียนไทย Ph.D. (Bio-cultural Anthropology) 

3. นายทวีศักดิ์ เผือกสม Ph.D. (Southeast Asian Studies) 

4. นายสมชาติ มณีโชต ิ ปร.ด. (ไทคดีศึกษา) 

5. นายสมชัย ภัทรธนานันท Ph.D. (Politics) 

6. นายเกงกิจ กิติเรียงลาภ ปร.ด. (การเมืองเปรียบเทียบ) 

7. นายจักรกริช สงัขมณี Ph.D. (Anthropology) 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัย

นครพนม 
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ตารางท่ี 1.2  การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (องคประกอบท่ี 1 ตัวบงช้ีท่ี 1.1)  

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

1 จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 5 คน ไมเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัดการศึกษา 

2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทหรือเทียบเทาจํานวน 2 คน และมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทาจํานวน 3 คน ในสาขาท่ีตรง 2 

คน และสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอน 3 คน และ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน มีผลงานวิชาการ

อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง  

3 คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา จํานวน 2 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาจํานวน 3 คน ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขา

ท่ีเปดสอน และมีผลงานวิชาการอยางนอย 1 รายการใน

รอบ 5 ปยอนหลัง  

4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน อาจารยประจํา 

- มีอาจารยผูสอนท่ีเปนอาจารยประจํา ท่ีมาจากภายใน

สถาบัน จํานวน 14 คน คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาจํานวน 6 คน คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทาจํานวน 8 คน ในสาขาท่ีสัมพันธกันหรือสาขาวิชา

ของรายวิชาท่ีสอน 

อาจารยพิเศษ 

- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทาจํานวน 7 คน 

และมีประสบการณทํางานท่ีเก่ียวของกับวิชาท่ีเปดสอนไม

นอยกวา 6 ป 

10 การปรับปรุงหลกัสตูรตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 

หลักสูตรไดมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรกอน

ครบรอบปรับปรงุหลักสูตรในป 2564 ท้ังนี้เพ่ือใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความตองการของ

ตลาดแรงงาน ซ่ึงขณะนี้ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร

ตามข้ันตอน คือ ระดับหลักสูตรฯ ระดับท่ีประชุมกรรมการ

คณะฯ ระดับท่ีประชุมกรรมการสภาวิชาการฯ ระดับท่ี
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 

ประชุมกรรมการกลั่นกรอง และระดับท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยนครพนม กอนจะนําสูการพิจารณาของ สกอ.

ตอไป โดยปรับปรุงเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 
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หมวดที ่2  อาจารย (องคประกอบที่ 4) 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้    

 

ตารางที่ 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย  

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย 

4.1-1  การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เปาหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรครบท้ัง 5 คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คนมีคุณวุฒิการศึกษาเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน สกอ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการรับและแตงตั้งอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี ้

1. กรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑของ สกอ. 

2. สรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและตัดสินผลการสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4. คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณาและตัดสินผลการสรรหาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

5. นําเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอกรรมการบริหารวิชาการ เพ่ือทราบ 

6. นําเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสภาวิชาการ เพ่ือทราบ 

7. นําเสนอรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ 

8. แตงตั้งประกาศรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

9. ปฐมนิเทศและมอบหมายบทบาทหนาท่ีใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

10. กรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

จากระบบและกลไกการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรปการศึกษา 2561 ไดมีการดําเนินงาน

ตามระบบและกลไก พบวา 

ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 5/2561 พบวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรฯท่ีมีอยูใช

หลักเกณฑตามเกณฑของ สกอ. ท่ีกําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดมีการทบทวนในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรพบวา ในการศึกษา 2561 ไมมี

การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบท้ัง 5 คน 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

เอกสารอางอิง  

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 5/2561  

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

พบวา ในปการศึกษา 2561 อัตราการคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังคงปฏิบัติงานอยูครบท้ัง 5 

คนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวในหลักสูตรฯ และในปการศึกษานี้ ดร.ปุณณฑรีย เจียวิริยบุญญา ไดสําเร็จ

การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา และอาจารยอนุชิต สิงหสุวรรณ ไดกลับจากลาศึกษาระดับปริญญา

เอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทําใหมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมี

คุณสมบัติเฉพาะทางสอดคลองกับสาขาวิชาโดยมีสัดสวนในวิชาเอกท่ีชัดเจนข้ึน 

อยางไรก็ตามหลักสูตรฯ ยังตองพิจารณาถึงความเสี่ยงในการยังคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหาก

มีการเปลี่ยนแปลงหรือลาออกในอนาคต ดังนั้น กรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ

รับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีมติใหมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการดําเนินการสรรหา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยขออัตรากําลังเพ่ิมเพ่ือรับอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณดานการทองเท่ียว การจัดการวัฒนธรรมและการทองเท่ียวอยางนอย 3 ป เพ่ือรองรับการปรับปรุง

หลักสูตรในปการศึกษา 2562 มาเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสอดคลองตรงตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด

เพ่ือลดความเสี่ยงในการสรรหากรณีเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในอนาคต ซ่ึงมอบหมายใหอาจารย

ณรงคฤทธิ์ สุมาลี หัวหนาสาขาวิชาฯ นําเสนอตอกรรมการบริหารคณะฯ ตอไป  

เอกสารอางอิง  

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2561 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง)  

           ประธานหลกัสูตรฯไดดําเนินการติดตามการนํามติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯเรื่องการกําหนด

คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงโดยกําหนดใหมีคุณสมบัติเฉพาะ คือ สําเร็จ

การศึกษาและมีความเชี่ยวชาญ ประสบการณดานการทองเท่ียว การจดัการวัฒนธรรมและการทองเท่ียวอยางนอย 3 

ป เพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2562 โดยไดนําเขาวาระการประชุมคณะกรรมการคณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตรเพ่ือรวมพิจารณาอนุมัติและใหมีผลในการสรรหาหรือแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาในการปรับปรุงหลักสูตรในปการศึกษา 2562 

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

4.1-2  การบริหารอาจารย  

เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท้ัง 4 ดานอยางมี

คุณภาพตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการบริหารอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. กรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณสมบัติท้ังเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

2. วิเคราะหสถานการณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3. กําหนดสัดสวนอาจารยประจําและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีควรมีตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

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. การพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการการบริหารอาจารยตามผลการปะเมิน 

10. การรายงานผลการดําเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารยอยางเปนรูปธรรม 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมครั้งท่ี 4/2561 เพ่ือกําหนดนโยบาย แผนระยะ

ยาว โดยมีมติใหสํารวจและวางแผนอัตรากําลังอาจารย โดยพิจารณาจากปจจัยท่ีสงผลตอการคงอยู 3 ประเด็น คือ  

1) การลาศึกษาตอ จากการสํารวจพบวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโททุกทาน 

ตองการเพ่ิมระดับคุณวุฒิท่ีสูงข้ึน และกําลังพิจารณาเรื่องการลาศึกษาตอภายในระยะ 5 ปนี้ เพ่ือไมใหกระทบตอ

อัตราการคงอยูและภาระหนาท่ีของอาจารยทานอ่ืนๆ หลักสูตรฯ จึงไดทําขอตกลงรวมกันวา อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตร สามารถลาศึกษาตอไดตามความพรอมของอาจารยแตละทานในสาขาวิชาท่ีสามารถนํามากลับใชประโยชน

กับหลักสตูรไดมากท่ีสุด โดยพิจารณารวมกับภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายและภาระหนาท่ีอ่ืนๆ รวมในหลักสูตร 

และควรเปนการลาศึกษาในระบบภาคพิเศษหรือภาคสมทบเทานั้น 
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2) การลาออกจากการปฏิบัติหนาท่ี หากมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทานใดท่ีมีแผนลาออกจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี เพ่ือไมใหกระทบตออัตราการคงอยูและภาระหนาท่ีของอาจารยทานอ่ืนๆ หลักสูตรฯ จึงไดทําขอตกลง

รวมกันวา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีแผนลาออกจากการปฏิบัติหนาท่ีดวยกรณีใดก็ตาม ควรมีการแจง

หลักสูตรฯ ลวงหนากอนอยางนอย 30 วันของปการศึกษานั้น เพ่ือหลักสูตรฯ จะไดดําเนินการเสนอขออัตรากําลัง

เพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสม 

3) สาเหตุท่ีไมสามารถคาดการณได เชน อุบัติเหตุ การเสียชีวิต หากสงผลกระทบตออัตรากําลังอาจารย 

หลักสูตรฯ จะพิจารณาเปนรายกรณีและจะดําเนินการเสนอขออัตรากําลังเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรตามความเหมาะสม 

อยางไรก็ตามหลักสูตรฯ ยังตองพิจารณาถึงความเสี่ยงในการยังคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหาก

มีการเปลี่ยนแปลงหรือลาออกในอนาคต ดังนั้น กรรมการบริหารหลักสูตรไดมีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการ

รับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีมติใหมีการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการดําเนินการสรรหา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยขออัตรากําลังเพ่ิมเพ่ือรับอาจารยท่ีสําเร็จการศึกษาดานสังคมวิทยา มาเปน

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหสอดคลองตรงตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือลดความเสี่ยงในการสรรหากรณี

เปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในอนาคตตอไป 

การวิเคราะหสถานการณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีคุณวุฒิท่ีตรงและสัมพันธครบตามเกณฑ

มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของสกอ. และมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละ 60 ของ

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

การวิเคราะหภาระงานกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันกําหนดหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

จํานวน 6 ขอ ดังนี้ 1) อาจารยท่ีปรึกษา 2) การบริหารหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การวิจัยหรือผลงาน

วิชาการ 5) การบริการวิชาการ 6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยกําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ปฏิบัติ

หนาท่ีใหครบท้ัง 6 ขอ ซ่ึงในแตละขอจะมีการแบงปริมาณงานท่ีตองรับผิดชอบในจํานวนเทาๆ กัน ซ่ึงในปการศึกษา 

2560 กรรมการบริหารหลักสูตรรวมกําหนดหนาท่ีของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีพึงประสงคไว จํานวน 6 ขอ 

จะเห็นไดวามีท้ังขอท่ีเปนภาระงานเดี่ยว (ขอ 1-3 ) ภาระงานกลุม (ขอ 5-6 ) และภาระงานเดียวหรือกลุมก็ไดแลวแต

ดุลยพินิจของอาจารย (ขอ 4) นอกจากการแบงภาระหนาท่ีท่ีเทาเทียมกัน ใหทุกคนไดมีสวนรวมในการดูแลหลักสตูร

และนักศึกษาแลว ยังสงเสริมใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรูจักความรับผิดชอบตอตนเองและสวนรวม จากภาระ

งานกลุมท่ีไดรับมอบหมายดวย 

1) อาจารยท่ีปรึกษา กําหนดใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับหนาท่ีเปนอาจารยท่ีปรึกษา อยางนอยคน

ละ 1 หมูเรียน ซ่ึงหลักสูตรฯ ไดกําหนดและวางแผนการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาในปการศึกษา 2561 โดยให 

อาจารยสิริยาพร สาลีพันธ ยังคงเปนอาจารยท่ีปรึกษาของนักศึกษารุน 2560 เนื่องจากปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ 

ไดทําการปดเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรทําใหในปการศึกษา 2561 จึงไมมีการับนักศึกษา 

2) การบริหารหลักสูตร จะแบงตามหมวดงานประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. ไดแก หมวดบัณฑิต 

หมวดนักศึกษา หมวดอาจารย หมวดหลักสูตร การจดัการเรียนการสอนและการประเมิน หมวดสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู รวม 5 หมวด อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะรับผิดชอบดูแลคนละ 1-2 หมวด เพ่ือสะดวกในการทํางาน
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ประกันตอนสิ้นปการศึกษา ซ่ึงหลักสูตรฯ ไดกําหนดและวางแผนการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบการบริหารหลักสูตร 

ดังนี้ อาจารย ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห รับผิดชอบหมวดอาจารย อาจารยณรงคฤทธิ์ สุมาลี รับผิดชอบหมวดการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมิน อาจารยสริิยาพร 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 ซ่ึงเปนวิชาเฉพาะทานละ 2-3 วิชา 

และวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน 2-3 วิชา คือ วิชาอาเซียนศึกษา วิชาคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผูนํา วิชาคุณธรรม 

จริยธรรมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย และวิชามนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

4) การวิจัยหรือผลงานวิชาการ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

หนวยงานตางๆ บางทานผลงานยังอยูระหวางการดําเนินงาน บางทานอยูในข้ันตอนการทําสัญญา และบางทานได

ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  

ในปการศึกษา 2561 อาจารย ดร.วิสิฏฐ คิดคําสวน ไดเสนอโครงการและผานการพิจารณาใหทุนจากคณะ

ศิลปศาสตครและวิทยาศาสตร ในหัวขอ การศึกษารูปแบบศิลปะและความเชื่อท่ีมีตอพระซองของชุมชนบานพระ

ซองนอย ตําบลพระซอง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ขณะนี้อยูระหวางดําเนินงาน และอาจารยณรงคฤทธิ์ สุมาลี 

ไดเสนอโครงการและผานการพิจารณาใหทุนจาก 4 แหลงทุน ไดแก 1) ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร องคการมหาชน ใน

หัวขอการจัดทําฐานขอมูลกลุมชาติพันธุญอและกลุมชาติพันธุแสก 2) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ในหัวขอ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชพิพิธภัณฑทองถ่ินเปนฐาน: ศึกษากรณีโรงเรียนบานกุดฉิม ตําบลกุดฉิม 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาทองถ่ิน โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปน

พ่ีเลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (มหาวิทยาลัยขอนแกน) 3) ศูนยศึกษาอนุภูมิภาคลุม

น้ําโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวขอ การศึกษากลุมชาติพันธุตระกูลภาษาไทในเวียดนามเพ่ือออกแบบแนว

ทางการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเสนทางสาย R 12 อยางบูรณาการ 4) กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง

วัฒนธรรม ในหัวขอ หลักบานหลักเมืองไทย-ลาวลุมน้ําโขง: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีศิลปวัฒนธรรมรวมภูมิภาคของนคร

หลวงเวียงจันทนและหนองคาย  

5) การบริการวิชาการ หลักสูตรฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน ไดรวมดําเนินการจัดโครงการ

คลินิกพิพิธภัณฑทองถ่ินสัญจร เพ่ือถายทอดความรูดานการจัดการแหลงเรียนรูบานผูไท อําเภอเรณูนคร จังหวัด

นครพนม เม่ือเดือนธันวาคม 2561 เพ่ือให2561 เพ่ือศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินและอนุรักษภูมิปญญา วัตถุทาง

วัฒนธรรมของชาวผูไท 

6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรฯ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทาน ไดรวมดําเนินการจัด

โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน-8 ธันวาคม 

2561 เพ่ือใหความรูเรื่องการอนุรักษเอกสารใบลานแกพระภิกษุและชาวบาน บานโพนแพง ตําบลโพนแพง อําเภอ

ธาตุพนม จังหวัดนครพนม และรวบรวมเอกสารใบลานสําหรับจัดทําฐานขอมูลดานชาติพันธุและวัฒนธรรมใน
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อนุภาคลุมน้ําโขง 

เอกสารอางอิง 

1) คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 4/2561 

4) รายงานสรุปโครงการคลนิิกพิพิธภัณฑทองถ่ินสัญจร 

5) รายงานสรุปโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

6) รายงานโครงการวจิัยฐานขอมูลกลุมชาติพันธุญอและกลุมชาติพันธุแสก  

7) รายงานโครงการวิจยัการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชพิพิธภัณฑทองถ่ินเปนฐาน: ศึกษากรณีโรงเรียน

บานกุดฉิม ตําบลกุดฉิม อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  

8) รายงานโครงการวิจัยการศึกษากลุมชาติพันธุตระกูลภาษาไทในเวียดนามเพ่ือออกแบบแนวทางการ

จัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของเสนทางสาย R 12 อยางบูรณาการ  

9) รายงานโครงการวิจยั หลักบานหลักเมืองไทย-ลาวลุมน้ําโขง: กรณีศึกษาพ้ืนท่ีศิลปวัฒนธรรมรวมภูมิภาค

ของนครหลวงเวียงจันทนและหนองคาย   

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

หลักสูตรฯ ควรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้  

จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 หลักสูตรฯ ยังขาดการเขาสูระบบการสรรหาสู

ระบบการธํารงรักษา และการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะหสมรรถนะบุคลากร/ความตองการในการ

พัฒนา สงผลใหการติดตาม ควบคุม กํากับงาน สรางแรงจูงใจยังไมเกิดผล ซ่ึงหลักสูตรจะประเมินผลกระบวนการ

บริหารอาจารย และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารยตามผลการปะเมิน เพ่ือรายงานผลการ

ดําเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารยอยางเปนรูปธรรมในปตอไป 

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

จากการประเมินระบบและกลไกเม่ือภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 ไดใหขอเสนอวาภายในภาคเรียนท่ี 2 

ปการศึกษา 2561 ควรมีการพิจารณารวมกันเรื่องการควบคุมภาระการสอนใหไดตามกําหนด คือตองมีภาระการ

สอนระหวาง 12 หนวยกิตตอสัปดาห เพ่ือการควบคุมภาระงานอาจารยใหเหมาะสมและพอดีกับการบริหารงานใน

หลายดาน ในปการศึกษา 2561 ไดมีการพิจารณารวมกัน ใน 2 ประเด็น คือ 1) การเพ่ิม-ลดรายวิชาศึกษาท่ัวไป 2) 

การวางแผนผูสอนตลอดระยะเวลา 4 ป เพ่ือใหสอดคลองกับแผนการสอนและอาจารยผูสอน ซ่ึงหลักสูตรไดเตรียม

ความพรอมเรื่องภาระงานสอนไวรองรับแผนการศึกษา 4 ชั้นปและการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว

แลว ดวยการปรับปรุงกระบวนการดังกลาว สงผลใหอาจารยมีภาระการสอนท่ีเหมาะสมและมีเวลาเพียงพอท่ีจะ

บริหารงานดานอ่ืนๆ ไดอยางอยางมีประสิทธิภาพ  
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เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 

4.1-3  การสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองท้ังการ

เรียนรู การวิจัย การเรียนการสอน 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการสงเสริมและพัฒนา

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

2. กําหนดแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

3. พิจารณาแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4. ดําเนินการแผนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย  

4.1 การสนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานตางๆ ท่ีระดับคณะ มหาวิทยาลัย 

หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกจัดข้ึน ดังนี ้ 

1) ดานการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  

2) ดานการทําตําแหนงทางวิชาการ  

3) ดานการทําผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

4) ดานวิชาการ  

5) ดานการจัดการเรียนการสอน  

4.2 การสนับสนุนใหอาจารยลงมือปฏิบัติและจัดทําผลงานดานตางๆ ดังนี้  

1) การทําผลงานวิชาการ โดยจัดทําบทความ การเขียนตํารา หนังสือ และตีพิมพตามมาตรฐานท่ี สกอ.

กําหนด 

2) การทําผลงานวิจัย โดยจัดทํางานวิจัยท้ังในชั้นเรียนและงานวิจัยท่ัวไป จากแหลงทุนภายในและ

ภายนอกสถาบัน 

3) การบริการวิชาการ การบริการความรูแกชุมชน โดยเปนโครงการท่ีทางสาขาวิชา หรือคณะหรือ

หนวยงานภายใน หรือหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

4) การจัดการเรียนการสอน โดยจัดทําเอกสารประกอบการสอน ปรับปรุงกระบวนการสอน และเนื้อหา

ใหมีความทันสมัย สมบูรณ และถูกตองอยูเสมอ  

4.3. การกําหนดระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1) การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ทุก 5 ป ควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร สําเร็จการศึกษาในระดับ
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ท่ีสูงข้ึน อยางนอย 1 คน  

2) การดํารงตําแหนงทางวิชาการ ทุก 5 ป ควรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการยื่นขอ

ตําแหนงทางวิชาการ อยางนอย 1 คน  

3) การทําผลงานวิชาการ ทุก 1 ป อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ควรมีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย

ตามท่ีกําหนดไวในขอ 2.1) และ2.2) อยางนอย 1 ชิ้นงาน  

5. ประเมินกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามผลการประเมิน 

7. รายงานผลการดําเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อยางเปนรูปธรรม  

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

กรรมการบรหิารหลักสูตรฯ สนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานตางๆ ดังนี้  

1. การสนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูทางดานตางๆ ท่ีระดับคณะ มหาวิทยาลัย 

หนวยงานภายใน และหนวยงานภายนอกจัดข้ึน ดังนี้  

1.1 ดานการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ี

ไดรับการสงเสริมใหศึกษาตอในระดับปริญญาเอกจํานวน 1 คน คือ 

ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ หลักสูตร 

1 นางสาวสิรยิาพร สาลีพันธ สาขาวิชาวัฒนธรรม ศลิปกรรมและการออกแบบ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

1.2 ดานการทําตําแหนงทางวิชาการ ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 

2 ทาน ท่ีกําลังเขาสูกระบวนการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ดังนี ้
ลําดับท่ี ชื่อ-สกลุ รายละเอียด 

1 นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห อยูระหวางรอผลประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 

2 นายวิสิฏฐ คดิคําสวน อยูระหวางการทาบทามผูทรงคณุวุฒิ 

1.3 ดานการทําผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารยผลิตและ

เผยแพรงานวิชาการ โดยไดรับทุนสนับสนุนสงเสริมจากกองทุนวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จํานวน 6 

เรื่อง แบงเปน 1) บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชการระดับชาติจํานวน 2 เรื่อง 

2) บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชการระดับนานาชาติจํานวน 2 เรื่อง 3) การ

ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1 จํานวน 1 เรื่อง และ4) การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ระดับชาติท่ีไมไดอยูในฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีออก

ประกาศ จํานวน 1 เรื่อง ดังนี้ 
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ลําดับ

ท่ี 

อาจารยผูผลิตผลงาน ชื่อผลงานวิจัย / แหลงเผยแพร การเผยแพรผลงาน 

1 ณรงคฤทธ์ิ สุมาล ี ขอสังเกตวาดวยประวัตศิาสตรสังคมของหลักบานหลัก

เมืองในชุมชนลุมนํ้าโขง ใน การนําเสนอผลงาน

วิชาการเครือขายความรวมมือทางวิชาการในอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561 (หนา 50-

65). นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมนํ้าโขง  

มหาวิทยาลยันครพนม 

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชการระดับชาต ิ

2 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, 28-

30 November 2018 (SD-53, pp. 1-6). GMSARN, 

China. 

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชการระดับนานาชาต ิ

3 Piriyasparin, T., 

Praweenwongwutthi, S., 

and Sumalee, N.  

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. 

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชการระดับนานาชาต ิ

4 วิสิฏฐ คิดคําสวน ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาว. 

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี. 9(1), 202-223. 

การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม

ท่ี 1 

5 วิสิฏฐ คิดคําสวน และ

ทิฆัมพร สิงโตมาศ 

การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินจากความทรงจําของ

ชุมชนบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพนม ระหวาง พ.ศ. 2369-2551. วารสารภู

พานสาสน มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร. 1(1), 171-

195. 

การตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ระดับชาติท่ีไมไดอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2556 
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6 วิสิฏฐ คิดคําสวน, ทีฆัมพร 

สิงโตมาศ และสิรยิาพร สาลี

พันธ 

แนวทางการฟนฟูและบริหารจดัการศูนยการเรียนรู

ชุมชนบานนาบัว ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพนม ใน งานเสนอผลงาน วิชาการ

เครือขายความรวมมือทางวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุมนํ้า

โขง ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561 (หนา 107-117). 

นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมนํ้าโขง มหาวิทยาลัย

นครพนม 

บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ

ในรายงานสืบเน่ืองจากการ

ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

1.3 ดานวิชาการ ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดเขารับการอบรมเพ่ือ

พัฒนาความรูและความเชี่ยวชาญกับหนวยงานภายในและภายนอก ดังนี้ 

หัวขอ/วันท่ีจัดงาน อาจารยท่ีเขารับการอบรม ผูจัดงาน 

โครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ 

กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 27-28 มีนาคม 2562  

นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี

นายวิสิฏฐ คดิคําสวน 

นายสิรยิาพร สาลีพันธ 

นายธีรัตม พิริยะพลิน 

นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห 

ศูนยศึกษาอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง 

มหาวิทยาลยันครพนม 

โครงการเครือขายความรวมมือทาง

วิชาการในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง วันท่ี 27-

28 มีนาคม 2562 

นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี

นายวิสิฏฐ คดิคําสวน 

นายสิรยิาพร สาลีพันธ 

นายธีรัตม พิริยะพลิน 

นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห 

ศูนยศึกษาอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง 

มหาวิทยาลยันครพนม 

การอบรมวิธีนําเสนอโครงการวิจัยเพ่ือ

ขอรับทุนวิจัย วันท่ี 28 ธันวาคม  2561 

นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี

 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

การพัฒนาโจทยวิจัย วันท่ี 22 มกราคม 

2562 

นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี

นายวิสิฏฐ  คิดคําสวน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัราชภฎัสกลนคร 

โครงการอบรมการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการ 

นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี

นายวิสิฏฐ คดิคําสวน 

นายสิรยิาพร สาลีพันธ 

นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห 

คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยันครพนม 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี

นายวิสิฏฐ คดิคําสวน 

นายสิรยิาพร สาลีพันธ 

นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห 

คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลยันครพนม 

ประชุมวิชาการนานาชาติ “The Grand 

GMSARN International Conference 

2018 on Energy, Environment, and 

Development in GMS” 28-30 

พฤศจิกายน 2561 

นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี

นายธีรัตม พิริยะพลิน 

Nanning, Guangxi, China 
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ประชุมวิชาการระดับชาตศิรีโคตรบูรณ

ศึกษา ครั้งท่ี 1 “แลสายนํ้าโขงกับงาน

วัฒนธรรมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน” วันท่ี 

2 พฤษภาคม 2561 

นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี

นายวิสิฏฐ คดิคําสวน 

นายสิรยิาพร สาลีพันธ 

นายธีรัตม พิริยะพลิน 

นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห 

คณะศลิปศาสตรและวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลยันครพนม 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “การ

เรียนการสอนแบบ Active Learning 

การเรยีนรูแบบลงมือทํา” วันท่ี 15-16 

กุมภาพันธ 2562 

นายวิสิฏฐ คดิคําสวน 

 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลยั

นครพนม 

1.5 ดานการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดจัดโครงการสําหรับบูรณาการกับการ

เรียนการสอนจํานวน 1 โครงการ คือ  

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ 

1 โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ไดประชุมเพ่ือติดตามและประเมินผลกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารยท่ี

พบประเด็นปญหาในปการศึกษา 2560 ท่ีผานมาผลงานวิชาการและการยื่นขอตําแหนงทางวิชาการยังไมแลวเสร็จ

นั้น ในปการศึกษา 2561 ในสวนของผลงานวิชาการพบวาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว และไดยื่นขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว ซ่ึงกําลังอยูระหวางการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 ในสวนของผลงานวิชาการพบวาเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไว โดยมีอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 2 ทานไดไดยื่นขอตําแหนงทางวิชาการแลว ซ่ึงกําลังอยูระหวางการทาบทามผูทรงคุณวุฒิ 1 

ทาน และกําลังอยูระหวางรอผลประเมินจากผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน 
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ตัวบงช้ี 4.2  คุณภาพอาจารย 

4.2-1  รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 3 คน รอยละ 60 

การคิดคํานวณตามสูตรคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก คือ  

(3/5) x 100 = 60 

4.2-2  รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 0 คน คิดเปน รอยละ 0 

การคิดคํานวณตามสูตรคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คือ 

(0/5) x100 = รอยละ 0 

4.2-3  จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 

2. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาตรี - 

3. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาโท 2 

4. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไมมีตาํแหนงทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาเอก 3 

5. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตรี - 

6. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท - 

7. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตําแหนงผูชวยศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก - 

8. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาตรี - 

9. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาโท - 

10. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ต่ําแหนงรองศาสตราจารย ที่มีวุฒปิริญญาเอก - 

11. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงศาสตราจารย ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 

12. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงศาสตราจารย ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท - 

13. จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตําแหนงศาสตราจารย ที่วุฒิปริญญาเอก - 

รวมจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 3 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 60 

คาคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 5 

จํานวนรวมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีตําแหนงทางวิชาการ - 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ - 

คาคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  - 
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4.2-4  ผลงานวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ปการศึกษา 2561 อาจารยประจาหลักสูตร 3 ทาน เผยแพรผลงานวิชาการ จานวน 6 ผลงาน ดังนี้  

อาจารยผูผลติผลงาน ชื่อผลงานวิจัย การเผยแพรผลงาน คานํ้าหนัก 

ณรงคฤทธ์ิ สุมาล ี

ขอสังเกตวาดวยประวัตศิาสตรสังคม

ของหลักบานหลักเมืองในชุมชนลุมนํ้า

โขง  

การนําเสนอผลงานวิชาการเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการในอนุภูมภิาคลุมนํ้าโขง 

ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561 (หนา 50-65). 

นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมนํ้าโขง  

มหาวิทยาลยันครพนม 

0.2 

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, 28-30 November 2018 (SD-53, 

pp. 1-6). GMSARN, China. 

0.4 

Piriyasparin, T., 

Praweenwongwutthi, 

S., and Sumalee, N. 

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-53, 

pp. 1-6). GMSARN, China. 

0.4 

วิสิฏฐ คิดคําสวน 
ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาว

ในวรรณคดีลาว.  

วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี. 9(1), 202-223. 
0.8 

วิสิฏฐ คิดคําสวน และ

ทิฆัมพร สิงโตมาศ 

การศึกษาประวัติศาสตรทองถ่ินจาก

ความทรงจําของชุมชนบานนาบัว 

ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพนม ระหวาง พ.ศ.2369-

2551.  

วารสารภูพานสาสน มหาวิทยาลยัราชภัฏ

สกลนคร. 1(1), 171-195 
0.4 

วิสิฏฐ คิดคําสวน, ทีฆัม

พร สิงโตมาศ และสิรยิา

พร สาลีพันธ 

แนวทางการฟนฟูและบริหารจดัการ

ศูนยการเรียนรูชุมชนบานนาบัว 

ตําบลโคกหินแฮ อําเภอเรณูนคร 

จังหวัดนครพนม 

งานเสนอผลงาน วิชาการเครือขายความ

รวมมือทางวิชาการ ในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

ครั้งท่ี 1 ประจําป 2561 (หนา 107-117). 

นครพนม: ศูนยศึกษาอนุภาคลุมนํ้าโขง 

มหาวิทยาลยันครพนม 

0.2 
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ผลท่ีเกิดกับอาจารย (ตัวบงช้ีท่ี 4.3) 
 

อัตราการคงอยูของอาจารย 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไมมีการรับอาจารยใหม แตในปการศึกษา 2561 ไดมี อาจารย ดร.ปุณณฑรีย 

เจียวิริยบุญญา สําเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก สาขามานุษยวิทยา และอาจารยอนุชิต สิงหสุวรรณ ไดกลับจาก

ลาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต ไดกลับมาปฏิบัติราชการในปการศึกษานี้ ทําใหอัตรา

การคงอยูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรยังคงปฏิบัติงานอยูครบท้ัง 5 คน ตามเกณฑท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 

เอกสารอางอิง 

1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี 6/2561  

 

ความพึงพอใจของอาจารย (ในประเด็น ตัวบงช้ีท่ี 4.1) 

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตอการปฏิบัติหนาท่ี

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยเปนการประเมินตนเองของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 ทาน ผลการ

ประเมินโดยภาพรวม พบวา ระดับความพึงพอใจในดานหลักสูตรการศึกษา อยูท่ี 3.85 คะแนน อยูในระดับท่ีสูงใน

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 คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

2560 3.83 

2561 3.85 

 

 

 

 



 

 

28 

หมวดที ่3  นักศึกษาและบัณฑิต  (องคประกอบที่ 2 และ 3) 

 

ตารางท่ี 3.1  ขอมูลนักศึกษา  

 

ปการศึกษา 

ท่ีรับเขา 

จํานวนนักศึกษา 

ท่ีรับเขา 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

2560 12 4 -    

2561* - - 3**    

2562       

2563       

2564       

หมายเหตุ : * ปการศึกษา 2561 ไมเปดรับแลทําการเรียนการสอนนักศึกษา โดยใหโอนยายนักศึกษาใหมท่ีเขาป

การศึกษา 2561 จํานวน 1 คน ไปสังกัดสาขาวิชาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

               ** ปการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปท่ี 2  (รุนเขาปการศึกษา 2560) ไดลาพักการศึกษาเพ่ือดูแล

ผูปกครองท่ีปวยจํานวน 1 คน จึงมีนักศึกษาคงอยูจํานวน 3 คน  

 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา 

1. ภาระความรับผิดชอบสวนตัวของนักศึกษา โดยไดมีการลาพักการเรียนเพ่ือดูแลผูปกครอง 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี  3.1  การรับนักศึกษา 

3.1-1  การรับนักศึกษา   

เปาหมายเชิงปริมาณ จํานวนการรับนักศึกษา จํานวน 30 คน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีรับเขามามีคุณสมบัติเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. กําหนดจํานวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย 

1) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร กําหนดการรับนักศึกษา 

2) สรุปรายงานการประชุม 

2. แตงตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจําปการศึกษา 

3. กําหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห หลักสูตรกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ และเครื่องมือ
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

คัดเลือกวิธีการคัดเลือกและ การกํากับ ติดตาม 

1) ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาชี้แจง ระบบ และมอบหมายหนาท่ี 

2) รับสมัครตามระบบการศึกษา 

4. ดําเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา 

1) ประกาศรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีท้ังระบบ โควตา กลุมสนุก และรับตรงท่ัว

ประเทศ 

2) รับสมัครตามระบบการรับนักศึกษา 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูสมัครเขาศึกษาตอของหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน 

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. รับรายงานตัวนักศึกษาตามกําหนดการและข้ันตอนท่ีกําหนด 

1) ประกาศรายชื่อผูผานการสอบคัดเลือก 

2) แตงตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา 

3) รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน 

10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 

1) รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา 

2)  ประกาศในเว็บไซตมคณะ/มหาวิทยาลัย 

11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา  มีการประชุม

คณะกรรมการประเมินผลการรบันกัศึกษาเพ่ือปรับปรงุและพัฒนากระบวนการรบันักศึกษา 

12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนกัศึกษา ตอคณะกรรมการประจําคณะ  มี

การรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นกัศึกษา 

13. ดําเนินการปรบัปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษามีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว 

ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

14.รายงานผลการปรับปรงุและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร 
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15. ในกรณีท่ีมีจํานวนยอดนักศึกษานอยในปการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตรตองมีการประชุม

เพ่ือทบทวนแผนการรับนักศึกษาและใหมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมเพ่ือใหมีความทันสมัยสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด โดยใหมีการระงับการเรียนการสอนนักศึกษาในการศึกษา 2561 และโอนยายนักศึกษาไปยัง

สาขาท่ีใกลเคียงตามความตองการของผูเรียน 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

จากการดําเนินงานตามระบบ กลไก พบวา  

1. การรับนักศึกษาปการศึกษา 2561 มีการตั้งเปาหมายรับนักศึกษา จํานวน 30 คน โดยเปนผู ท่ีจบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา ตามท่ีระบุไวในหลักสูตร (มคอ.2) โดยแบงเปนระบบโควตากลุม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระบบรับตรงรอบท่ี 1 และระบบรับตรงรอบท่ี 2 ประเภทบุคคลท่ัวไปจากท่ัวประเทศ โดย

ผานระบบมหาวิทยาลัยนครพนมเปนผูดําเนินการเปดรับสมัคร และกําหนดเกณฑคุณสมบัติผูสมัครจากการประชุม

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีสอดคลองกับ มคอ. 2 เพ่ือพิจารณาจํานวนการรับนักศึกษา เกณฑคุณสมบัติของ

ผูสมัคร กําหนดเกณฑการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ 

สําหรับกระบวนการแนะแนว ประชาสัมพันธเพ่ือเชิญชวนใหผูสนใจเขามาศึกษา หลักสูตรฯไดดําเนินการ

หลากหลายรูปแบบ ท้ังเดินทางไปประชาสัมพันธท่ีสถานศึกษา การทําแผนพับแจก การทําปายคัตเอาต การ

ประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน เปนตน  

2. ในปการศึกษา 2561 พบวาหลักสูตรฯ ไดรับนักศึกษาใหมจํานวน 1 คน จึงไดมีการประชุมหารือคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรในการประเมินผลและวิเคราะหจํานวนนักศึกษาท่ีไมตรงไปตามแผนท่ีกําหนด และไดมีการ

ทบทวนแผนการรับนักศึกษาวามีปญหาใดจึงเขาไมถึงกลุมเปาหมาย ซ่ึงพบวาปญหาสําคัญคือการรับรูเก่ียวกับ

หลักสูตร ความไมคุนเคยกับชื่อของหลักสูตรและความลังเลสงสัยตอสายอาชีพในอนาคต  

เอกสารอางอิง  

1) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 4/2561 

3) แผนประชาสัมพันธหลักสูตร 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

1. หลักสูตรมีการรายงานผลการดําเนินการรับนักศึกษา ในการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร พบวา 

มีนักศึกษารายงานตัวต่ํากวาเปาหมายท่ีกําหนดไว 30 คน ท้ังนี้ผลท่ีเกิดข้ึนพิจารณาไดจากปจจัยท้ังภายในและ

ภายนอกท่ีสงผลกระทบจากยอดรับสมัคร เชน จากปจจัยภายในมาจากชองทางประชาสัมพันธ ท่ียังเขาไมถึง

กลุมเปาหมายเพียงพอ เนื่องจากเปนหลักสูตรใหม และปจจัยภายนอกท่ีมาจากผูสมัครและครอบครัวท่ียังไมเขาใจ

ศาสตรดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คานิยมในการศึกษาและการประกอบอาชีพ สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีมีการ

แขงขันรบัสมัคร กลุมเปาหมายเดียวกัน จึงทําใหนักศึกษาเกิดการเปรียบเทียบและตัดสินใจสมัครสถาบันอ่ืน 

3. กรรมการบริหารหลักสูตรจึงไดมีมิติใหมีการระงับการเรียนการสอนนักศึกษาในการศึกษา 2561 และ

โอนยายนักศึกษาใหม 1 คนไปยังสาขาท่ีใกลเคียงตามความตองการของผูเรียน (สาขาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม) 
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พรอมท้ังใหมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมเพ่ือรองรับความตองการของตลาด 
• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

1. หลักสูตรฯ ไดประชุมหารือและนําปญหานี้เขาสูวาระการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตร และมีมติ

ใหมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม โดยไดดําเนินการตามข้ันตอนตั้งแตระดับท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ท่ี

ประชุมกรรมการคณะฯ ท่ีประชุมกรรมการวิชาการฯ ท่ีประชุมกรรมการกลั่นกรอง ท่ีประชุมกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามลําดับ ในชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ทองเท่ียว 

2. ระหวางท่ีมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรนั้น หลักสูตรไดทําการประชาสัมพันธแนะแนว 

ประชาสัมพันธหลักสูตรเพ่ือเชิญชวนใหผูสนใจเขามาศึกษาในปการศึกษา 2562 ดวย ท้ังนี้ไดแนะนําหลกัสูตรฯ

ภายใตชื่อใหม (มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว) โดยไดดําเนินการหลากหลายรูปแบบ ท้ังเดินทางไป

ประชาสัมพันธท่ีสถานศึกษา การทําแผนพับแจก การทําปายคัตเอาต การประชาสัมพันธทางสื่อออนไลน เปนตน  

3. ในการรับสมัครนักศึกษาใหมของปการศึกษา 2562 นั้น ไดตั้งเปาหมายรับนักศึกษา จํานวน 30 คน โดย

เปนผูท่ีจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา ตามท่ีระบุไวในหลักสูตร (มคอ.2) โดยผานระบบ

มหาวิทยาลัยนครพนมเปนผูดําเนินการเปดรับสมัคร (TCAS) และกําหนดเกณฑคุณสมบัติผูสมัครจากการประชุม

อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรท่ีสอดคลองกับ มคอ. 2 เพ่ือพิจารณาจํานวนการรับนักศึกษา เกณฑคุณสมบัติของ

ผูสมัคร กําหนดเกณฑการสอบขอเขียนและการสอบสัมภาษณ  

4. หลักสูตรฯ ไดดําเนินโครงการพัฒนาผูประกอบการรุนใหมทางวัฒนธรรมและการทองเท่ียวข้ึนมาเพ่ือ

รองรับหลักสูตรปรับปรุงและเขาถึงนักศึกษากลุมเปาหมายมากข้ึน โดยสงหนังสือและโครงการฯไปยังโรงเรียนตางๆ

ในเขตจังหวัดกลุมสนุก และใหโรงเรียนดําเนินการคัดเลือกผูสมัครและสมัครผานระบบ TCAS ซ่ึงทําใหมีผูสนใจสมัคร

และรายงานตัวในจํานวนท่ีเพ่ิมข้ึน (รวมTCAS 3 รอบจาํนวน 8 คน)  

เอกสารอางอิง  

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งท่ี 4/2561 

2) แผนประชาสัมพันธหลักสูตร 

3.1-2  การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาไดรับมีความรูดานภาษาอังกฤษ และสามารถปรับตัวในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกกการเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา ดังนี้ 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

1) แตงตั้งคณะกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน 

2. คณะกรรมการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

1) ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา  

2) สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหกับนักศึกษา 

3) ทําแผนการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาใหสอดคลองกับมคอ.2 ปรับพ้ืนฐานความรู

ของนักศึกษา  

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพรอมนักศึกษา 

1) นําเสนอรางแผนการดําเนินงานการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาตอคณะกรรมการบริหาร  

2) พิจารณาอนุมัติแผนงาน 

4. การดําเนินกิจกรรมการเตรียมความพรอมของนักศึกษา 

1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

2) ประชมุวางแผนดําเนินการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

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 ท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 

1) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการเตรียมความพรอม  

2) สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 พบวา  

1) หลักสูตรฯ ไดรับนักศึกษาใหมจํานวน 1 คน จึงไดมีการประชุมหารือกรรมการบริหารหลักสูตรในการ

ประเมินผลและวิเคราะหจํานวนนักศึกษาท่ีไมตรงไปตามแผนท่ีกําหนด และไดมีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาท่ีไม
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ถึงกลุมเปาหมาย ท่ีประชุมไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหมเพ่ือใหมีความทันสมัยสอดคลองกับความตองการ

ของตลาด โดยใหมีการระงับการเรียนการสอนนักศึกษาในการศึกษา 2561 และโอนยายนักศึกษาไปยังสาขาท่ี

ใกลเคียงตามความตองการของผูเรียน 

2) กรณีนักศึกษาท่ีคงเหลือของปการศึกษา 2561 (ชั้นปท่ี 2 รุนปการศึกษา 2560) คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ ไดประชุมและมีมติใหมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมพัฒนา

ความรูดานภาษาอังกฤษและกิจกรรมการพัฒนาการปรับตัวในการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1) เพ่ือใหมีกิจกรรมท่ีสอดคลองกับนักศึกษามากข้ึน ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรมีมติไหทําการ

เตรียมความพรอมนักศึกษากอนจะเริ่มปการศึกษาท่ี 2 โดยท่ีประชุมจึงมีมติใหจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอยางบูรณาการจึงมีการปรับแผนจัดกิจกรรม “โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน” ข้ึนและ

ดําเนินการในเดือนธันวาคม 2561 

2.2) มีการทดสอบประเมินความรูดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา จากนั้นใหนักศึกษานักศึกษาทุกคนเขา

รวมโครงการการพัฒนาภาษาตางประเทศ ซ่ึงหลักสูตรฯ ไดดําเนินการรวมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป

ศาสตรและวิทยาศาสตร ทุกบายวันพุธ เปนระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยเริ่มในภาคการศึกษาท่ี 2/2561 

เอกสารอางอิง  

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 5/2561 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน)  

จากการสรุปผลการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษาปการศึกษา 2561 พบวา  

1) การเตรียมความพรอมเรื่องความสามารถปรับตัวในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตาม มคอ. 2 โดยได

ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดวยการปรับแผนจัดกิจกรรมเปน

“โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน” ข้ึนในเดือนธันวาคม 2561 ผลการทบทวนกลไกและการดําเนินงาน พบวานักศึกษา

มีปญหา 2 ประเด็นหลัก คือ 

1.1) ความไมชัดเจนในการเปาหมายของการเรียน ทําใหเกิดความโลเลท่ีจะศึกษา เม่ือพบเง่ือนไข

แทรกแซง เชน การใหความสําคัญกับรุนพ่ีและเพ่ือน การเห็นจํานวนคนท่ีเรียนสาขาอ่ืนมากกวา ทําใหยายสาขา

กอนท่ีจะมีการเรียนการสอนเกิดข้ึน 

1.2) ความไมพรอมในการศึกษาแบบนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เชน การติดเพ่ือนจนไมมีสมาธิอาน

หนังสือและทบทวนบทเรียน การขาดความรับผิดชอบในตนเอง อาทิ การลงทะเบียน ความสามารถในการสืบคนตอ

ยอดวาควรจะศึกษาหรืออานหนังสือเลมใดเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของตนเอง เปนตน  

จากปญหาดังกลาวจึงมีมติของท่ีประชุมหลักสูตรฯใหมีการพูดคุยกับนักศึกษาใหมากข้ึน ท้ังในลักษณะท่ี

เปนทางการและไมเปนทางการ คือ การสอดแทรกกิจกรรม/โครงการในรายวิชาตางๆ มากข้ึนและพบปะพูดคุยกัน

นักศึกษามากข้ึน เชน การรับประทานอาหารรวมกันในบางโอกาสเพ่ือรับรูปญหาของนักศึกษามากข้ึน 

นอกจากนี้ยังตองมีการปรับแผนและกิจกรรมท่ีสอดคลองกับนักศึกษามากข้ึน โดยมีมติไหทําการเตรียม

ความพรอมนักศึกษาสองระยะ คือ 1) นักศึกษาชั้นปท่ี 1 ท่ีเขาใหมควรมีการเตรียมความพรอมกอนเปดปการศึกษา 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

เพ่ือสรางความคุนเคย ความม่ันใจในการใชชีวิต และการเรียนมากข้ึน 2) กอนจะเริ่มปการศึกษาท่ี 2 ท้ังนักศึกษาชั้น

ปท่ี 1 และชั้นปท่ีสูงข้ึนนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเปนระยะ ท้ังระหวางปการศึกษาหรือปลายป

การศึกษาเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องของกระบวนการเรียนรู  

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 

2) การเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษ พบวาหลังจากเขารวมโครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศของ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สมรรถภาพภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มีพัฒนาการดีข้ึนมากกวารอยละ 50 แตเพ่ือใหนักศึกษาไดประโยชนสูงสุด ในโครงการปรับความรู

พ้ืนฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ควรปรับกระบวนการ ใน 3 ประเด็น ดังนี้  

2.1) ควรมีการทดสอบหลังอบรม (Post-test) จํานวน 2 ครั้ง ตามกระบวนการท่ีกําหนดไว เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด  

2.2) ควรมีการกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพเม่ือเสร็จสิ้นการอบรม เชน สอดแทรกการเรียนรู

ภาษาอังกฤษในรายวิชาเอก เชน ศัพทเฉพาะหรือการอานบทความภาษาอังกฤษ เพ่ือใหนักศึกษาชั้นป 1 มี

พัฒนาการภาษาอังกฤษสําหรับนักวัฒนธรรมในระดับท่ีดีข้ึนมากกวารอยละ 50 เปนตน  

2.3) เนื่องจากการจัดโครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศของสาขาวิชาภาษาอังกฤษนั้นดําเนินการใน

ภาคการศึกษาท่ี 2/2561 ซ่ึงไมเพียงพอท่ีจะเพ่ิมสมรรถภาพในการเรียนรูของนักศึกษา มติท่ีประชุมเห็นวาควรมี

อบรมภาษาอังกฤษตั้งแตเทอมท่ี 1 ดวย 

เอกสารอางอิง 

1) รายงานโครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา 

การดําเนินโครงการมานุษยวิทยาเดินดินอยางบูรณาการกับการเรียนการสอนและพัฒนาการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย ทําใหนักศึกษาสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามีทัศนคติท่ีดีในการศึกษา มีความรูและทักษะท่ี

หลากหลายมากข้ึน สามารถปรับตัวเขากับเพ่ือนได สามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายได มีความกลาแสดงออกมาก

ข้ึน (เอกสารอางอิง : รายงานโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน)  

นอกจากนี้มิติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอใหมีการของบประมาณสนบัสนุนโครงการพัฒนา

นักศึกษาประจําปการศึกษา 2562 โดยใหดําเนินอยางบูรณาการ ท้ังการเตรียมความพรอมในการใชชีวิตใน

มหาวิทยาลัย พัฒนาความสามารถในภาษาอังกฤษและการเรียนการสอนรายวิชาอ่ืนๆ ดวย โดยกําหนดใหดําเนินการ

สามระยะ คือ กอนเปดเรียน ระหวางเรียน และกอนสอบ ท้ังนี้ไดมอบหมายใหนายณรงคฤทธิ์ สุมาลีเปนผูเขียน

โครงการเสนอตอคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร เพ่ือดําเนินการในปการศึกษา 2562 
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เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 1/2562 

ตัวบงช้ี  3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2-1  การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี 

เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนไดรับคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวจากอาจารยท่ีปรึกษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว โดยมีคาเฉลี่ย

รวมไมนอยกวา 3.50 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลการ

ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกนักศึกษา/แตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

1) สาชาวิชาประชุมเพ่ือเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษา  

2) สาชาวิชาเสนอชื่ออาจารยท่ีปรึกษาตอฝายวิชาการใหลงนาม 

2. ทบทวนและกําหนดบทบาทหนาท่ี คณะกรรมการใหคําปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแกนักศึกษา /

บทบาทหนาท่ี อาจารยท่ีปรึกษา ใหมีหนาท่ีครอบคลุมท้ัง การใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแก

นักศึกษา 

1) อาจารยท่ีปรึกษาประชุมทบทวนและกําหนดบทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

2) จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาโดยกําหนดบทบาทหนาท่ีชอบอาจารยท่ีปรึกษาในคําสั่งใหชัดเจน  

3) แจงคําสั่งใหอาจารยท่ีปรึกษาไดปฏิบัติหนาท่ี 

3. วิเคราะหปญหาและความตองการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต แกนักศึกษาทุกชั้นป 

อาจารยท่ีปรึกษาวิเคราะหและรายงานผลการใหคําปรึกษา  

1) บันทึกการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษา 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษา 

3) ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาเก่ียวกับการใหคําปรึกษาและการแนะแนวแกนักศึกษา 

4. กําหนดแนวทางการปฏิบัติในการให คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิต ของนักศึกษา /การ

จัดการความเสี่ยงดาน นักศึกษา 

1) อาจารยท่ีปรึกษาประชุมรวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ฝายกิจการนักศึกษาเพ่ือวิเคราะหปญหาท่ี

พบจากการใหคําปรึกษา  

2) กําหนดแนวทางแกไขปญหาการใหคําปรึกษาเพ่ิมเติมและขอเสนอแนะเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการประจํา

คณะ 

5. กําหนดชองทางติดตอสื่อสารระหวาง อาจารยกับนักศึกษาในการใหคําปรึกษา ท้ังวิชาการและแนะแนว
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การใชชีวิตแกนักศึกษา 

6. จัดเก็บขอมูลเพ่ือการรูจักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาการใหคําปรึกษา 

1) จัดทําแบบฟอรมจัดเก็บขอมูลนักศึกษา   

2) อาจารยท่ีปรึกษาใหนักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอรมการใหคําปรึกษา 

3) อาจารยท่ีปรึกษารวบรวมเก็บเปนขอมูล 

7. ดําเนินการใหบริการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตของนักศึกษา /การจัดการความเสี่ยง

ดานนักศึกษาตามแนวทางท่ีกําหนด 

1) กําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา 

2) อาจารยท่ีปรึกษากําหนดชั่วโมงฝายวิชาการแจงกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษาแกอาจารยท่ีปรึกษา

และนักศึกษา 

3) ดําเนินการใหคําปรึกษา 

8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

9. ประเมินกระบวนการใหบริการฯ และความพึงพอใจท่ีมีตอคุณภาพการใหบริการให คําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก นักศึกษา 

10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตของนักศึกษา/การ

จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน 

11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การใหบริการใหคําปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใชชีวิตของ

นักศึกษา ท่ีซัดเจนเปนรูปธรรมใหผูบริหารและ ผูเก่ียวของทราบ 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

กรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเพ่ือวางแผนเพ่ือกําหนดคุณสมบัติ บทบาทหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 

และการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. คุณสมบัติอาจารยท่ีปรึกษา 

ตองเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีความกระตือรือรนในการใหคําปรึกษา มีเจตคติท่ีดีตอการเปน

อาจารยท่ีปรึกษา สามารถจัดการภาระงานตางๆ ได โดยไมกระทบตอการใหคําปรึกษา มีทักษะในการวางแผนการ

จัดการเรียนการสอน ใหแกนักศึกษา มีการวางตัวและเปนแบบอยางท่ีดี สรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษา รวมถึงการ

กระตุนใหนักศึกษามีเปาหมายในการดําเนินชีวิต โดยกําหนดใหนักศึกษาแตละชั้นปมีอาจารยท่ีปรึกษา 1-2 ทาน 

ตามความเหมาะสมในแตละปการศึกษา  

2. บทบาทหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 

2.1 ใหคําปรึกษาดานวิชาการ แผนการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ป ปญหาดานการเรียน การยายสาขา 

การเรียนตอ โอกาสทางการศึกษา เปนตน  

2.2 ใหคําปรึกษาดานการดําเนินชีวิต โดยเฉพาะรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีมีผลกระทบตอการเรียน เชน 

ปญหาครอบครัว ปญหาความสัมพันธกับคนรอบขาง ปญหาทางดานเศรษฐกิจ เปนตน 
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2.3 ติดตามการลงทะเบียนเรียน ทุนการศึกษาท่ีไดรับ กิจกรรมท่ีนักศึกษาเขารวม ความสัมพันธของ

นักศึกษากับผูคนรอบขาง และติดตามความเคลื่อนไหวตางๆของนักศึกษา เพ่ือสังเกตถึงพฤติกรรมและการ

เปลี่ยนแปลง หากมีความผิดปกติเกิดข้ึนจะไดรับมือและแกไขไดทันทวงที 

2.4 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือใหคําปรึกษาและวางแผนการเรียนใหกับนักศึกษาท่ีเปนกลุม

เสี่ยง (หรือนักศึกษาท่ีมีเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 2.00) เชน การนําระบบ Coaching (ใหนักศึกษาท่ีเรียนดีกํากับและดูแล

นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนต่ํา) มาใช เปนตน 

2.5 จัดตารางการนัดพบและใหคําปรึกษาแกนักศึกษา นักศึกษากลุมปกติ ควรใหคําปรึกษาอยางนอย

เดือนละ 2 ครั้ง และนักศึกษากลุมเสี่ยง ควรใหคําปรึกษาอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง 

2.6 จัดทําชองทางการติดตอกับนักศึกษาท่ีเขาถึงงายและสะดวก โดยอาจารยท่ีปรึกษาตองใหขอมูล

สวนตัว (เบอรโทรศัพท, e-mail, facebook) ของอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถติดตอได  

3 การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งนี้ท่ีประชุมมีมติการกําหนดและตั้งแตอาจารยท่ีปรึกษา 1 ทาน 

ใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 2 โดยยังกําหนดใหอาจารยสิริยาพร สาลีพันธ เปนอาจารยท่ีปรึกษา 

4. เพ่ือการติดตามผลการใหคําปรึกษาและการดูแลเอาใจใสของอาจารยท่ีปรึกษา หลักสูตรฯ จึงกําหนด

ใหผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตออาจารยท่ีปรึกษา และผลการประเมินตนเองของอาจารยท่ีปรึกษา 

เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา จะตองมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.50  

นอกจากนี้ ท่ีประชุมยังเห็นควรให มีการดูแลเอาใจใสนักศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงไมควรเปนหนาท่ีของอาจารย

ท่ีปรึกษาตามคําสั่งแตงตั้งเทานั้น อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานตองมีสวนรวมในการดูแลนักศึกษาทุกคนใน

หลักสูตรดวยเชนเดียวกัน ซ่ึงไดพบวา นักศึกษาสวนใหญเขามาขอคําปรึกษาจากอาจารยท่ีปรึกษาใน 2 ชองทางหลัก 

คือ 1) กลองขอความกลุมใน Facebook และ2) การขอเขาพบในชั่วโมงใหคําปรึกษา ประเด็นในการปรึกษาหลัก คือ 

การเรียน อาทิ การแกผลการเรียนท่ีติด I การพัฒนาศักยภาพการเรียน และปญหาสวนตัว อาทิ การปรับตัวเขากับ

กลุมเพ่ือน ปญหาครอบครัวไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ  

เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดทําการสํารวจความพึงพอใจเก่ียวกับการใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

ดานขอมูลขาวสารและการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 3 คน 

พบวานักศึกษามีความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.16 ซ่ึงสามารถจําแนก

รายละเอียดตางๆ ไดดังนี้ 

1. ความพึงพอใจตอชองทางการสื่อสารสะดวกในการติดตอกับอาจารยท่ีปรึกษา มีความพึงพอใจอยูระดับ

มากท่ีสุด คะแนนเฉลี่ย 4.17 

2. ความพึงพอใจตอการไดรับคําแนะนําการลงทะเบียนเรียน การกําหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดย

อาจารยท่ีปรึกษา มีความพึงพอใจอยูระดับมากคะแนนเฉลี่ย 4.20 

3. ความพึงพอใจตออาจารยท่ีปรึกษาท่ีใหความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือชวยใหนักศึกษา

สําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร มีความพึงพอใจอยูระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.18 

4. ความพึงพอใจตออาจารยท่ีปรึกษาใหความชวยเหลือหรือถายทอดประสบการณอ่ืนๆ แกนักศึกษา 
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ตลอดจนรับฟงความคิดเห็นและชวยแกไขปญหาตางๆ มีความพึงพอใจอยูระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.18 

5. ความพึงพอใจการใหเวลาในการใหคําปรึกษาของอาจารยท่ีปรึกษามีความพึงพอใจอยูระดับมาก คะแนน

เฉลี่ย 4.15 

เอกสารอางอิง  

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 5/2561 

2) รายงานผลการประเมินคุณภาพของการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร ปการศึกษา 2561 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

ผลการประเมินการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในป

การศึกษา 2561 ไดตามเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีกําหนดไว แตเม่ือพิจารณากระบวนการอยางละเอียด พบวา 

หลักสูตรฯ ยังขาดการจัดตารางและชองทางนัดพบนักศึกษาท่ีชัดเจน และหลักสูตรฯ ยังไมไดดําเนินการจัดเก็บขอมูล

นักศึกษารายบุคคล ซ่ึงอาจสงผลใหการใหคําปรึกษาไมครอบคลุมทุกประเด็นปญหาของนักศึกษา  

เอกสารอางอิง  

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 5/2561 

การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

กําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการ โดยเพ่ิม 1) การจัดตารางและชองทางนัดพบใหเหมาะสมกับวันเวลาท่ี

ชัดเจน และอาจารยควรอยูใหครบตามเวลาท่ีกําหนด 2) การทําแบบฟอรมการพบนักศึกษา การสรุปเนื้อหาจากการ

ใหคําปรึกษา รวมถึงการติดตามผลการใหคําปรึกษา 3) การเปดโอกาสใหนักศึกษาเขาถึงตัวอยางไมเปนทางการได

มากข้ึน นั้น2562 เพ่ือใหนักศึกษาของหลักสตูรเกิดความใกลชิดกัน และการใหคําปรึกษาท้ังทางวิชาการ และการใช

ชีวิตทําไดมากข้ึน ซ่ึงทําใหแนวโนมการคงอยูของนักศึกษาสูงข้ึน  

3.2-2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21   

เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน 

เปาหมายเชิงคณุภาพ นักศึกษาทุกคนมีการพัฒนาดานองคความรูและการเรียนรูเชิงปฏิบัติ โดยมีคาเฉลี่ยรวมไม

นอยกวา 3.50 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษา และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1. สํารวจกิจกรรมตามความตองการของนักศึกษา 

2. กําหนดผูรับผิดชอบโครงการการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3. ผูรับผิดชอบ วิเคราะหและจัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนรูและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
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ในศตวรรษท่ี 21 

1) การพัฒนาดานองคความรู (แบบบรรยาย) 

2) การพัฒนาการเรียนรูเชิงปฏิบัติ/ฝกทักษะ 

4. ผูรับผิดชอบดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนท่ีกําหนด 

5. ประเมินกระบวนการและผลลัพธโครงการ/กิจกรรม 

6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธตามการประเมินใหเปนหลักฐานเชิงประจักษ 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการหรือจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาเฉพาะ ในรูปแบบการบรรยายพิเศษในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรูนอกสถานท่ี การนํานักศึกษาเขา

รวมกิจกรรมหรือรวมอบรมท่ีจัดข้ึนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริง มี

การดําเนินกิจกรรมอยางเปนรูปธรรม และสอคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีมุงเนนการเรียนรูดวยตนเอง 

และเพ่ือท่ีจะใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมสูการประกอบอาชีพในอนาคต ประกอบดวย 1. กลุมทักษะการ

เรียนรูและนวัตกรรม ไดแก การคิดเชิงวิพากษ การแกปญหา การสรางสรรค การสื่อสารและความรวมมือ 2. กลุม

ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลย ี3. กลุมทักษะชีวิตและวิชาชีพ ไดแก การปรับตัวและยืดหยุน ปฏิสัมพันธทาง

สังคมและขามวัฒนธรรม ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม  

เพ่ือใหนักศึกษาทุกคนไดรับการพัฒนาดานองคความรูและการเรียนรูเชิงปฏิบัติสอดคลองกับกลุมทักษะท้ัง

สามดาน หลักสูตรฯ จึงไดกําหนดนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรม 4 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง โดยไดมีการลงพ้ืนท่ีในชวงเดือนธันวาคม 

2561 ณ บานโพนแพง อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

2. โครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถ่ินสัญจร ในชวงเดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 ณ ศูนยวัฒนธรรม

ผูไทเรณูนคร ตําบลเรณู อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

3. โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน ในระหวางวันท่ี 21-23 ธันวาคม ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง 

จังหวัดอุดรธานี วังนาคินทรคําชะโนด ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ีแหลงโบราณคดีเมืองโบราณ

เวียงคํา-เวียงคุกเมือง ณ ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย หมูบาน

วัฒนธรรมไทดําบานนาปาหนาด หมูท่ี 4 ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

4. โครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ ครั้งท่ี 10 กิจกรรมท่ี 1 ประเด็น “ปนคําเวา ปนแรงบันดาลใจ จุดไฟฝน

ในตัวคุณ” จัดเม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 ณ หองเรียนรวม 1 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย

นครพนม โดยวิทยากร คุณรามราฆพ แสนคําคิด Nestlé’ Area Executive เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการศึกษา

และการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สําหรับผูเขารวมยังไดฝกปฏิบัติชงกาแฟเพ่ือสงเสริมผูประกอบการรุน

เยาวอีกดวย 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ

การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ปการศึกษา 2561 ท้ังสี่โครงการ มีคาเฉลี่ย 3.84 จึงบรรลุเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีกําหนด
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ไว  

เอกสารอางอิง 

1) รายงานโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถ่ินสัญจร  

2) รายงานโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

3) รายงานโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน 

4) รายงานโครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

จากการสรุปผลการดําเนินงาน พบวาผลการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 ในปการศึกษา 2561 ไดตามเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีกําหนดไว แตเม่ือพิจารณากระบวนการอยาง

ละเอียด พบวา เปนเพียงการประเมินผลเพียงเฉพาะโครงการตางๆ ท่ีหลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดข้ึน ซ่ึงไมไดหมาย

รวมถึงกระบวนการจัดการเรยีนการสอนในชั้นเรียนดวย ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้  

1) ควรทําความเขาใจและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

เพ่ือการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ในทุกรายวิชาเฉพาะท้ังวิชา

ทฤษฎีและปฏิบัติ  

2) ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ใหสอดคลองกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 อยางนอยรายวิชาละ 1 กลุมทักษะ  

3) ควรทําการประเมินผลการเรียนรูและทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีนักศึกษาไดรับ รวมถึงการประเมินความ

พึงพอใจเปนรายโครงการ เพ่ือท่ีจะไดนําผลไปตอบเปาหมายเชิงคุณภาพตอไป  

เอกสารประกอบ  

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการหลกัสูตรฯ ครั้งท่ี 3/2562 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดนําไปปรับปรุงวิธีการสอนรายวิชาเอกในปการศึกษา 2562 โดยออกแบบให

สอดคลองกับการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3 กลุมทักษะ) ท้ัง

รายวิชาปฏิบัติและทฤษฎี รวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา โดยมีผลการประเมินอยูในระดับดี 

นอกจากนี้เพ่ือเปนการเพ่ิมทักษะในการเรียนรูใหกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง อาจารยผูสอนหลักสูตรสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยาจะตองพยายามสอดแทรกการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 (3 กลุมทักษะ) ลง

ในรายวิชาและโครงการอ่ืนๆท่ีรับผิดชอบอยางบูรณการในภาคการศึกษาถัดไป  

เอกสารประกอบ  

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการหลกัสตูรฯ ครั้งท่ี 3/2562 
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ตัวบงช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
3.3-1 อัตราการคงอยู 

 

 

 

 

 

 

 

3.3-2 อัตราการสําเร็จ

การศึกษา 

ตารางท่ี 3.2 จํานวนการคงอยูและสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ปการศึกษา 
จํานวนรับเขา 

(1) 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร

(2) 

จํานวนท่ีลาออกและคัดช่ือออก

รวมเม่ือสิ้นปการศึกษาท่ีประเมิน 

(3) 2564 2565 2566 

2560 4 000   4 

2561*   0000  3** 

2562    0000  

      

      

      

หมายเหตุ  * ปการศึกษา 2561 ไมเปดรับแลทําการเรียนการสอนนักศึกษา โดยให

โอนยายนักศึกษาใหมท่ีเขาปการศึกษา 2561 จํานวน 1 คน ไปสังกัดสาขาวิชาพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดลอม คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

            ** ปการศึกษา 2561 นักศึกษาชั้นปท่ี 2  (รุนเขาปการศึกษา 2560) ไดลาพัก

การศึกษาเพ่ือดูแลผูปกครองท่ีปวยจํานวน 1 คน จึงมีนักศึกษาคงอยูจํานวน 3 คน  

 

อัตราการการคงอยู 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดระงับการเรียนการสอนเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 

โดยใหนักศึกษาใหม (ชั้นปท่ี1)จํานวน 1 คน โอนยายไปยังสาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม และทําการเรียนการสอนเฉพาะนักศึกษาชั้นปท่ี 2 (ปการศึกษา 2560) ซ่ึง

เดิมมีจํานวน 4 คน แตนักศึกษาขอลาพักการศึกษาจํานวน 1 คน เนื่องจากตองออกไป

ดูแลมารดาท่ีปวยหนัก จึงเหลือนักศึกษาจํานวน 3 คน ดังนั้น นักศึกษาในหลักสูตรมี

อัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 100 แสดงใหเห็นถึงมีอัตราการคงอยูท่ีเทาเดิม 

 

อัตราการสําเร็จการศึกษา  

หลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

3.3-3  ความพึงพอใจ 

และผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

 

 

 

-  ความพึงพอใจการจัดการขอรองเรียน 

ปการศึกษา 2561 พบวา ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการขอ

รองเรียนของหลักสูตร อยูในระดับดีมีคาเฉลี่ย 4.19 เม่ือพิจารณารายดาน พบวา 

นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการขอรองเรียน ดานอาจารยผูสอน

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.17 จากผลการประเมินแสดงใหเห็นวาการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาตอหลักสูตรมีแนวโนมท่ีดีข้ึน 
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-  ความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียน 

สําหรับความพึงพอใจตอผลการจัดการขอรองเรียน ภาพรวมอยูในระดับดี  มี

คาเฉลี่ย 4.19 พิจารณารายประเด็น พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานอาจารยผูสอน

มากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.20 และประเด็นควรปรับปรุง ไดแก การพิจารณาการจัดการขอ

รองเรียนแลวเสร็จในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และควรมีการจัดหาหนังสือประกอบการ

เรียนการสอน หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร วัสดุอุปกรณตาง และการปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีใหเพ่ิมบรรยากาศการเรียนการสอน 

เอกสารอางอิง 

1) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

 

ตารางท่ี 3.3  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป  (ตัวบงช้ีท่ี 2.2)   

วันท่ีสํารวจ.........................  
  

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน รอยละ 

จํานวนบัณฑิตท้ังหมด   

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ   

จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบ

อาชีพอิสระ) 

     - ตรงสาขาท่ีเรียน 

     - ไมตรงสาขาท่ีเรียน 

  

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ   

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท่ีมีงานทํากอนเขาศึกษา   

จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ   

จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท   

จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร   

 

การวิเคราะหผลท่ีได 

หลักสูตรยังไมมีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
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หมวดที ่4  ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องคประกอบที่ 5) 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา 2561 

 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จํานวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 

สอบ

ผาน 

30118305 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 1/2561   1 2      3 3 

30118315 ทองถ่ินศึกษา 1/2561    1 2     3 3 

30118403 ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี 1/2561 1  2       3 3 

30118410 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร 1/2561  1 2       3 3 

30118404 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง 1/2561  3        3 3 

30004104 มนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมในอนุ

ภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

1/2561 
2 1       

 
3 3 

30006101 การรูสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1/2561 
3        

 
3 3 

30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2/2561      2 1   3 3 

30118314 ภาษาอังกฤษสําหรับสงัคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

2/2561 
 1 2      

 
3 3 

30118316 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา 

2/2561 
  3      

 
3 3 

30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา 2/2561  1 2       3 3 

30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2561 1     1 1   3 3 

30005102 คณิตศาสตรและตรรกวิทยา 2/2561    3      3 3 

30006102 สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ 2/2561   2 1      3 3 
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ตารางท่ี 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1-1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

เปาหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีจํานวนหนวยกิตรวม 

ตลอดหลักสูตร 138 หนวยกิต 

เปาหมายเชิงคุณภาพ เปนหลักสูตรฯ ท่ีทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมใน

ปจจุบัน 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการออกแบบหลักสูตร

และสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะหหลักสูตร/วิจัยการใช

หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรท่ีผานมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรางหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตร  

2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนบทบาท หนาท่ี ความเหมาะสมของอาจารยผูสอน 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพ่ือทบทวนสาระรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแกไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามมติท่ี

ประชุม 

5) จัดทํารางหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

1) พิจารณาคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ 

2) เสนอซ่ือผูทรงคุณวุฒิใหคณะพิจารณาแตงตั้ง 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ หลักสูตรท่ีดําเนินการปรับปรุง ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และบัณฑิต 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกรางหลักสูตร ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

5. เสนอรางหลักสูตรตอคณะกรรมการบริหารวิชา 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอคณะ กรรมการบริหารวิชาการ 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอข้ันตอนตอไป 

6. เสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาเพ่ือพิจารณา 
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1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการ 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอข้ันตอนตอไป 

7. เสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกไขหลักสตูรและสาระรายวิชากอนนําเสนอข้ันตอนตอไป 

8. ประชาสัมพันธหลักสูตรภายในสถาบัน 

1) ประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตร 

2) ประชาสัมพันธหลักสูตรผานชองทางตางๆ เชน webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ 

9. นําหลักสูตรไปใชในการจัดการเรียนการสอนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนํา

ขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับแนวทางการนําเสนอหลักสูตรท่ีผานการปรับปรุงไปใชในการเรียนการสอน 

10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน 

1) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตร 

2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือสรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาใน

หลักสูตรใหทันสมัย 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาใหมนอย (จํานวน 1 คน) ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติใหโอนยาย

นักศึกษาใหมปการศึกษา 2561 จํานวน 1 คนไปศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและ

สิ่งแวดลอม แตยังดําเนินการสอนนักศึกษาท่ีคงอยูจํานวน 3 คน (ชั้นปท่ี 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาตามปกติ และไดมีการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว โดยมีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตร ดังนี้ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะหหลักสูตร/วิจัยการใช

หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรท่ีผานมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรางหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตร  

2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนบทบาท หนาท่ี ความเหมาะสมของอาจารยผูสอน 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพ่ือทบทวนสาระรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแกไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามมติท่ี

ประชุม 

5) จัดทํารางหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 
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1) พิจารณาคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ 

2) เสนอซ่ือผูทรงคุณวุฒิใหคณะพิจารณาแตงตั้ง 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ หลักสูตรท่ีดําเนินการปรับปรุง ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูมีสวนไดเสียจากโรงเรียนเทศ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกรางหลักสูตร ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

5. เสนอรางหลักสูตรตอท่ีประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 26 

กันยายน 2561  

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอคณะกรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอข้ันตอนตอไป 

6. เสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนมเพ่ือพิจารณา ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 15 มีนาคม 

2562 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอข้ันตอนตอไป 

7. เสนอรางหลักสูตรตอท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองดานวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนมเพ่ือพิจารณา 

ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

8. เสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เพ่ือพิจารณา 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกไขหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอตอ สกอ. ตอไป 

8. ประชาสัมพันธหลักสูตรภายในสถาบัน 

1) ประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวางแผนประชาสัมพันธหลักสูตร 

2) ประชาสัมพันธหลักสูตรผานชองทางตางๆ เชน webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ 
 

เอกสารอางอิง 

1) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

หลักสูตรฯไดมีการประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยเนนการมี

สวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ซ่ึงในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร พบวา 

การปรับปรุงหลักสูตรฯไดดําเนินการตามข้ันตอนและตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตางๆท่ี

เก่ียวของ โดยไดมีการปรับรายวิชาในหลักสูตรใหสอดคลองกับอุตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัยนครพนม 

และสถานการณของบริบททางสังคมไทยและโลกท่ีกําลังเปลี่ยนไป รวมท้ังความตองการของตลาดแรงงาน ดังนี้ 

1) หลักสูตรปรบัปรุงเพ่ือเพ่ิมทักษะในอาชีพและโอกาสในการประกอบอาชีพดานการทองเท่ียวของ

ผูสําเร็จการศึกษาใหมีความหลากหลายมากข้ึน โดยการสรางความเขมแข็งในเนื้อหาหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียนมีวิธีคิด 
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มุมมองและทักษะท้ังดานมานุษยวิทยา การจัดการวัฒนธรรมและการทองเท่ียวอยางเปนองครวม โดยเพ่ิมทางเลือก

และโอกาสในการจางงานดวยการเทียบรายวิชาเชื่อมกับหลักสูตรการฝกอบรมวิชามัคคุเทศกท่ัวไป (ฉบับปรับปรุง

ใหม พ.ศ. 2551) ของสํานักงานทะเบียนธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศกกลาง สํานักงานพัฒนาการทองเท่ียว กระทรวง

ทองเท่ียวละกีฬา ซ่ึงจะทําใหบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาออกไปสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตเปนมัคคุเทศก โดยสามารถ

นําเท่ียวแกนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศอยางมีมาตรฐานได  

2) นอกจากนี้เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายการผลิตบัณฑิตพันธุใหมและกําลังคนของมหาวิทยาลัย

นครพนมเพ่ือตอบโจทยภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย เบื้องตนหลักสูตรไดประสานกับสถาบัน

คุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ซ่ึงไดจัดทํามาตรฐานอาชีพท่ีสอดคลองกับสาขาอาชีพของหลักสูตรมานุษยวิทยา

วัฒนธรรมและการทองเท่ียวจํานวน 4 สาขาวิชาชีพ คือ สาขาวิชาชีพอนุรักษงานพ้ืนบานและศิลปหัตถกรรม สาขา

วิชาชีพบริหารงานบุคคล สาขาวิชาชีพการออกแบบผลิตภัณฑ และสาขาวิชาชีพการทองเท่ียว การโรงแรม ภัตตาคาร

และรานอาหาร ซ่ึงการเขารวมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) นี้จะทําใหหลักสูตรฯมีกระบวนการเรียน

การสอนท่ีมีสมรรถนะ (Competency- based Curriculum) มีมาตรฐาน สามารถผลิตคนท่ีสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดแรงงานมากยิ่งข้ึน  

3) พรอมท้ังยังเพ่ิมรายวิชาท่ีจําเปน คือ รายวิชาวิจัย รายวิชาประวัติศาสตรและรายวิชาโบราณคดี 

รวมท้ังทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับนักมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว และรายวิชา

ภาษาตางประเทศในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คือ ภาษาเวียดนาม ภาษาลาวและภาษาจีน รวมท้ังปรับเปลี่ยนคําอธิบาย

รายวิชารายวิชาท่ีเนนการการจัดการวัฒนธรรมและการจัดการทองเท่ียวในมิติของมานุษยวิทยา โดยเฉพาะรายวิชา

ดานสื่อและการเปนผูประกอบการ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการทํางานท่ีหลากหลายของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาให

สอดคลองกับการแขงขันของตลาดแรงงานและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 

เอกสารอางอิง  

1) รายการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2562 

2) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

หลังการปรบัปรุงหลักสูตรตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการตางๆตามกระบวนการข้ันตอน

ตามลําดับแลว ประธานหลักสูตรฯไดนําสงเลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ใหกับกองสงเสริมงานทะเบียนฯ (กสบ.) เพ่ือดําเนินการสงไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ไดรับทราบเพ่ือดําเนินการตอไป 

เอกสารอางอิง  

1) รายการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2562 
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5.1-2  การปรับปรุงสาระรายวิชาใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ   

เปาหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวชิาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2561  

เปาหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2561 มีความทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชา

ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้นๆ ดังนี้ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 

1) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวิเคราะหเนื้อหาวิชาในหลักสูตร 

2) สํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต และสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีตอหลักสูตร  

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากขอ 1) และ2) เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการ

ดําเนินการของหลักสูตร 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการราง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา 

1) แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรของสาขาวิชา 

2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนบทบาทหนาท่ีความเหมาะสมของอาจารยผูสอน 

3) อาจารยรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพ่ือทบทวนคําอธิบายรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร 

3. นําเสนอรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

1) พิจารณาคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ  

2) เสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิใหคณะพิจารณาแตงตั้งโดยมหาวิทยาลัย  

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษหลักสูตรท่ีดําเนินการปรับปรุง ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และบัณฑิต 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอเสนอแนะ มาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชา 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําขอเสนอแนะ มาปรับแกหลักสูตรและสาระของรายวิชา 

2) จัดทํารางหลักสูตร และ สมอ.08 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนเก่ียวกับแนวทางการนําหลักสูตรท่ีผานการปรับปรุงไปใช

ในการเรียนการสอน 

6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

1) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

2) สํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับคําอธิบายรายวิชาท่ีไดปรับเปลี่ยนใหทันสมัย 

3) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือสรุปผลการประเมินผล กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัย 
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7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดทําสรุปผล การปรับปรุงกระบวนการปรบัปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัย 

8. นําเสนอตอคณะฯ และเพ่ือใหคณะฯ นําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดเปดรายวิชาท้ังหมด 14 รายวิชา แบงเปนรายวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) 5 

รายวิชา เพ่ือตอบสนององคความรูและทักษะท้ังการวางความรูพ้ืนฐาน ไดแก 1) มนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง 2) การรูสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 4) คณิตศาสตร

และตรรกวิทยา และ5) สุขภาพ กีฬา และสุนทรียภาพ และรายวิชาเฉพาะ 9 รายวิชา ไดแก 1) การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยและวัฒนธรรม 2) ทองถ่ินศึกษา 3) ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี 4) มานุษยวิทยาประวัติศาสตร 5) 

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง 6) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 7) ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา 8) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ9) สังคมวิทยาการพัฒนา 

ในสวนของรายวิชาเฉพาะ 9 รายวิชานั้น มี 4 วิชาท่ีจะยังปรากฏอยูในหลักสูตรปรับปรุงสาขาวิชา

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว คือวิชา 1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 2) ทองถ่ินศึกษา 3)  

ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

ท้ังนี้ในกระบวนการเลือกรายวิชาท่ีเหมาะสมและทําการปรับปรุงสาระและกระบวนการเรียนการสอน

รายวิชานั้น กรรมการบริหารหลักสูตรไดดําเนินการดังนี ้

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการออกแบบหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการรางหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

1) แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางหลักสูตร  

2) ประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนบทบาท หนาท่ี ความเหมาะสมของอาจารยผูสอน 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน เพ่ือทบทวนสาระรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร 

4) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินการแกไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารยผูสอนตามมติท่ี

ประชุม 

5) จัดทํารางหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา 

1) พิจารณาคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ 

2) เสนอซ่ือผูทรงคุณวุฒิใหคณะพิจารณาแตงตั้ง 

3) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ หลักสูตรท่ีดําเนินการปรับปรุง ประกอบดวย 

ผูทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผูมีสวนไดเสียจากโรงเรียนเทศ 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปรับแกรางหลักสูตร ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ 

5. เสนอรางหลักสูตรตอท่ีประชุมคณะกรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ครั้งท่ี 9/2561 วันท่ี 26 

กันยายน 2561  
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1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอคณะกรรมการคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอข้ันตอนตอไป 

6. เสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนมเพ่ือพิจารณา ครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 15 มีนาคม 

2562 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอข้ันตอนตอไป 

7. เสนอรางหลักสตูรตอท่ีประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองดานวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนมเพ่ือพิจารณา 

ครั้งท่ี 7/2562 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 

8. เสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2562 วันท่ี 23 พฤษภาคม 2562 เพ่ือพิจารณา 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอรางหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

2) นําขอเสนอแนะมาปรับแกไขหลักสูตรและสาระรายวิชากอนนําเสนอตอ สกอ.  

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

ใน มคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว ไดมีการบรรจุ

รายวิชาท่ีทําการเรียนการสอนในปการศึกษา 2561 จํานวน 4 วิชาลงในหลักสูตรปรับปรุง คือวิชา 1) การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 2) ทองถ่ินศึกษา 3)  ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 4) ระเบียบ

วิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยท้ัง 4 วิชาดังกลาวนี้ในหลักสูตรปรับปรุงเปนท้ังรายวิชาเฉพาะบังคับ

และวิชาเฉพาะเลือก โดยวิชาท่ีเปนวิชาเฉพาะบังคับ มี 3 วิชาคือ  1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 2)  

ภาษาอังกฤษสําหรับสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3) ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สวนวิชา

เฉพาะเลือก คือ ทองถ่ินศึกษา ซ่ึงท้ัง 4 วิชาไดมีการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาใหมเพ่ือเพ่ิมทักษะในอาชีพและ

โอกาสในการประกอบอาชีพดานการทองเท่ียวของผูสําเร็จการศึกษาใหมีความหลากหลายมากข้ึน โดยการสราง

ความเขมแข็งในเนื้อหาหลักสูตรท่ีเนนใหผูเรียนมีวิธีคิด มุมมองและทักษะท้ังดานมานุษยวิทยา การจัดการวัฒนธรรม

และการทองเท่ียวอยางเปนองครวม 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา . 

หลังการปรับปรงุสาระรายวิชผานการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย กาวหนาในศาสตรสาขามานุษยวิทยา

วัฒนธรรมและการทองเท่ียวตามขอเสนอของผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการตางๆตามกระบวนการข้ันตอน

ตามลําดับแลว ประธานหลักสูตรฯไดนําสงเลมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ใหกับกองสงเสริมงานทะเบียนฯ (กสบ.) เพ่ือดําเนินการสงไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) ไดรับทราบเพ่ือดําเนินการและทําการเรียนการสอนในปการศึกษา 

2562 ตอไป 

เอกสารอางอิง  

1) รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว 
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ตัวบงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2-1  การกําหนดผูสอน   

เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยผูสอนครบตามจํานวนรายวิชาท่ีเปดสอน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอน 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการกําหนดผูสอน ดังนี ้

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวมกันจัดทํา

แผนการเรียนการสอนประจําปการศึกษา 

2. กําหนดอาจารยผูสอน โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 

1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผูสอนโดยใชผลการประเมินการเรียนการสอนในแตละ

รายวิชาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน และพิจารณาผูสอนจะคํานึงถึงความรูและความเชี่ยวชาญ

ในเนื้อหาท่ีสอน และผลงานวิชาการ 

2) หัวหนาสาขาวิชามอบหมายผูรับผิดชอบรายวิชา และกําหนดผูสอน 

3. ผูรับผิดชอบรายวิชา และผูสอนรวมกันศึกษาลักษณะวิชา ผลการประเมินการสอนของอาจารย  

ประสบการณ ผลงานวิชาการ และภาระงาน 

4. ผูรับผิดชอบรายวิชาจัดทํามคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยเนื้อหาตองทันสมัย และเปนไปตามคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงคตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู 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. อาจารยผูสอนดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกําหนดใน 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 โดยมติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรไดกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบและผูสอนเทอมท่ี 1 

ประกอบดวย 5 วิชาและเทอมท่ี 2 ประกอบดวย 4 วิชา ดังนี้ 

อาจารยณรงคฤทธิ์ สุมาลี ไดรับมอบหมายใหสอนรายวิชา  



 

 

52 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน 

1. 30118305 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 1/2561 

2. 30118315 ทองถ่ินศึกษา 1/2561 

3. 30118403 ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี 1/2561 

4. 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 2/2561 

อาจารย ดร. วิสิฏฐ คิดคําสวน 

1. 30118315 ทองถ่ินศึกษา 1/2561 

2. 30118410 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร 1/2561 

3. 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา 2/2561 

อาจารยสิริยาพร สาลีพันธ 

1. 30118315 ทองถ่ินศึกษา 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 ท่ีหลักสูตรฯ กําหนดใหมีการสอนรวมกัน ตาม

ประสบการณในการสอนและความเชี่ยวชาญของอาจารยผูสอน เพ่ือใหนักศึกษาไดรับความรูและประสบการณจาก

อาจารยท่ีหลากหลาย   

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2561 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

จากผลการดําเนินงานพบวา รายวิชาท่ีตองมีการควบคุมดูแลกันเปนทีม ท่ีตามระบบและกลไกกําหนดไวให

หัวหนาสาขาเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น ดวยรายวิชาดังกลาวตองมีการดําเนินงานในรูปแบบการประสานงาน

ระหวางอาจารยกับนักศึกษา ซ่ึงหมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทุกทานตองมีสวนรวมในการจัดการเรียนการ

สอนและประเมินผล ดังนั้น อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาควรเปนกรรมการหลักสูตรท่ีสามารถประสานงานไดสะดวก 

หลักสูตรฯ ควรพิจารณาความเหมาะสมของอาจารยผูสอนตามรายวิชาตางๆ ในหลักสูตร โดยคํานึงถึงการ

ทําเอกสารประกอบการสอนเพ่ือขอตําแหนงทางวิชาการของอาจารยทานนั้นๆ ดวย อยางไรก็ตาม ควรกําหนดผูสอน

เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในปการศึกษา 2562 ใหเหมาะสม 
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อนึ่ง นอกจากการท่ีหลักสูตรฯกําหนดผูรับผิดชอบรายวิชาโดยพิจารณาจากความเหมาะสมและคุณวุฒิของ

อาจารยผูสอนรายวิชาแลว ยังตองคํานึงถึงการขอตําแหนงวิชาการในอนาคตของอาจารยทานนั้นๆดวย เพราะจะทํา

ใหการทําเอกสารประกอบการสอนตางๆดําเนินไปอยางสอดคลองและเกิดประโยชนท้ังตอนักศึกษา ตัวอาจารย

ผูสอนและหลักสูตรไปพรอมกัน  

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 3/2562 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

ผลจากการทบทวนและประเมินการดําเนินงานและการกําหนดอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาของภาคเรียนท่ี 

1/2561 และ ภาคเรียนท่ี 2/2561 กรรมการบรหิารหลักสูตรไดมีการปรับปรุงกระบวนการเรยีนการสอนและการ

กําหนดอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาเปนระยะ โดยมีประเด็นท่ีดําเนินการ ดังนี้  

1) รายวิชาท่ีมีการสอนแบบ Team teaching ทีมอาจารยผูสอนไดวางแผนเรื่องการบริหารชั่วโมงสอน เพ่ือ

ไมใหนักศึกษาและอาจารยผูสอนรวมตองเสียผลประโยชน โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินผลการเรียนรูรวมกัน ถึงแมบางครั้งทีมอาจารยผูสอนจะไมสามารถบริหารชั่วโมงสอนได แตสามารถแกไข

ดวยการสอนเสริม โดยจะวางแผนการสอนตั้งแตตนเทอม และจะใชวิธีการสลับสอนกันตามหัวขอท่ีกําหนดไว   

2) รายวิชาท่ีมีการลงพ้ืนท่ีศึกษานั้น ไดลดความซํ้าซอนโดยการบูรณาการกับโครงการท่ีเก่ียวของ หลักสูตรฯ 

ไดจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา “คายมานุษยวิทยาเดินดิน” เพ่ือสรางแรงบันดาลใจในการศึกษาและ

พัฒนาศักยภาพทักษะการเรียนรูของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 เม่ือวันท่ี 21-23 ธันวาคม 2561 โดยเดินทางไป

ศึกษานอกสถานท่ี ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติบานเชียง จังหวัดอุดรธานี (สวนหนึ่งของรายวิชามานุษยวิทยา

ประวัติศาสตร), วังนาคินทรคําชะโนด ตําบลบานมวง อําเภอบานดุง จังหวัดอุดรธาน ี (สวนหนึ่งของรายวิชาทองถ่ิน

ศึกษา รายวิชาความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี และรายวิชาครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง), แหลงโบราณคดี

เมืองโบราณเวียงคํา-เวียงคุกเมือง29คูแฝดเวียงจันทน29 ณ ตําบลเวียงคุก อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (สวนหนึ่งของ

รายวิชามานุษยวิทยาประวัติศาสตร), ถนนคนเดินเชียงคาน จังหวัดเลย (สวนหนึ่งรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

และวัฒนธรรม), หมูบานวัฒนธรรมไทดําบานนาปาหนาด หมูท่ี 4 ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย (สวน

หนึ่งรายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรมและรายวิชาทองถ่ินศึกษา) 

เอกสารประกอบ  

1) รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 3/2562 

2) รายงานโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน 
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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 (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรยีนรู (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 และการจัดการเรยีนการสอน 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือติดตามการทําแผนการเรียนรู มคอ.3 และ

ตรวจสอบใหสอดคลองกับรายละเอียด และแผนพัฒนาการเรียนรู (Curriculum Mapping) ของแตละวิชาท่ีปรากฏ

ใน มคอ.2 ซ่ึงจากการประชุมครั้งนี้อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดจัดสง มคอ.3 ตรงตามกําหนดเวลาท่ีวางไว 

และกรรมการบริหารหลักสูตรไดรวมกันตรวจสอบรายละเอียดภายในแผนการเรียนรู มคอ.3 ใหสอดคลองกับ

รายละเอียดและแผนพัฒนาการเรียนรู 5 ดานของแตละวิชาท่ีปรากฏใน มคอ.2 เพ่ือใหสามารถนําไปใชในการจัดการ

เรียนรูในการเรียนการสอนของแตละรายวิชาได โดยใหชี้แจงแกนักศึกษาไดรับทราบในสัปดาหแรกของการเปดภาค

เรียน 

หลังจากท่ีดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู มคอ.3 และแผนปฏิบัติการของหลักสูตรท่ีวาง

ไวแลวนั้นหลังสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1/2561 หลักสูตรไดจัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกํากับใหอาจารยทุก

ทานจัดทํา มคอ.5 ของทุกรายวิชาใหแลวเสร็จภายใน 30 ภายหลังจากดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้น 

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 6/2561 

2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 
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3) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ทองถ่ินศึกษา 

4) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธ ี

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 (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

หลังสิ้นสุดการเรียนการสอนเทอมท่ี 1/2561 หลักสูตรฯ มีการประชุมเพ่ือกํากับและประเมินผลการเรียน

การสอนของอาจารยผูสอนและการเรียนรูของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธการเรียนรูในรูปแบบของเกรดซ่ึงเปนผลลัพธ

สุดทายหลังการเรียนวานักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาไดถูกตองครบถวนหรือไม ซ่ึงผลลัพธดังกลาวเกิดจากการ

กําหนดแนวทางประเมินความรูดานตางๆ ตามท่ีไดวางแผนไวใน มคอ.3 จําแนกตามผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติท้ัง 5 ดาน นอกจากนี้ยังมีการนําผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ

คุณภาพการสอนของอาจารยโดยรวม (4 วิชา) มาพิจารณาประกอบ ซ่ึงอยูในระดับ 4.30 และนําขอเสนอแนะของ

นักศึกษามาเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดวย  

ท้ังนี้พบวาในการจัดการเรียนการสอนควรเนนภาคปฏิบัติมากข้ึน เชน การลงพ้ืนท่ีฝกปฏิบัติจริง รวมท้ัง

การศึกษาดูงานในสถานท่ีจริง ซ่ึงมติท่ีประชุมเห็นควรนําไปปรับปรุงในมคอ.3 ของรายวิชาท่ีจะมีการเรียนการสอน

ของเทอม 2/2561 ตอไป 

เอกสารอางอิง  

1) รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 6/2561 

2) รายงานผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารย 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา 

อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาทุกทานไดนําขอเสนอแนะและมติท่ีประชุมไปจัดทํา มคอ.3 ใหแลวเสร็จกอน

เปดภาคการศึกษาท่ี 2/2561 ทุกรายวิชา (4 วิชา) โดยมีเนื้อหาทันสมัย และเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคตามหลักสูตรท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู 5 ดาน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู 
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ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 คือ การสื่อสารและความรวมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวย

ตนเอง ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม  

รวมท้ังใหนําผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ของปการศึกษา 2561 มาปรบัปรุงแกไขในการจัดทํา 

มคอ.3 ในปการศึกษา 2562 โดยพัฒนาตามผลการประเมินตามท่ีระบุใน มคอ.5  

 

5.2-3  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

เปาหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชามีการสอดแทรกความรูดานการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยและนักศึกษาสามารถสกัดความรูจากบูรณาการจากการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรม มาใชในการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ดังนี้ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบรายวิชาท่ีจะบูรณาการพันธกิจ การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒรธรรม 

2. ผูรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการในรายวิชาท่ีมีบูรณาการดานการวิจัย การบริการวิชาการ 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

3. กํากับติดตามการดําเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนท่ีมีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการทาง

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนงาน/โครงการท่ีกําหนด 

5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ท่ีมีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ตามผลการประเมิน 

6. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการฯ ตามผลการประเมิน

อยางรูปธรรม 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 3/2562 ไดพิจารณาเห็นวาควรมีการสนับสนุนและสงเสริม

การจัดการเรียนการสอนใหมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ดังนี้ 

1. การวิจัย 

หลักสูตรฯ มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการคนควาวิจัยเพ่ือบูรณาการกับวิชาท่ีสอน ไดแก โครงการวิจัย 

เรื่อง ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาว ซ่ึงสามารถนํามาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน

รายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (2/2561) ตั้งแตเริ่มดําเนินโครงการ กิจกรรมระหวาง

โครงการ และรายงานผลของโครงการ ซ่ึงผลลัพธท่ีไดสามารถนํามาใชประกอบการเรียนการสอนดวย 

2. การบริการวิชาการทางสังคม  

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถ่ินสัญจร เพ่ือบริการวิชาการถายทอดความรูดาน

การจัดการแหลงเรียนรูบานผูไท อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมและวัดบานโพนแพง อําเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม ซ่ึงสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา (2/2561) 

3. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการจัดโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

เพ่ืออนุรักษเอกสารใบลาน ณ วัดโพนแพง ตําบลโพนแพง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ซ่ึงสามารถบูรณาการกับ

การเรียนการสอนกับรายวิชา 30118315 ทองถ่ินศึกษา (1/2561) 

เอกสารอางอิง  

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 3/2561 

2) รายงานผลโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถ่ินสัญจร 

3) รายงานผลโครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

จากผลการดําเนินงานของทุกโครงการในปการศึกษา 1/2561 หลักสูตรฯ เห็นวาทุกโครงการท่ีไดรับการบูร

ณาการกับเรียนการสอน ลวนแตสรางคุณประโยชนท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการดํารงชีวิตใหแกนักศึกษา

ไมมากก็นอย มีสวนชวยใหนักศึกษาเขาใจเนื้อหาสาระในรายวิชามากข้ึนกวาการอานหรือสอนตามตําราเพียงอยาง

เดียว ท้ังนี้โดยไดนําผลการประเมินผลการเรียนรูท่ีนักศึกษาไดรับจากการเขารวมโครงการในเทอม 1/2561 มาบูรณา

การกับรายวิชาท่ีทําการเรียนการสอนในเทอมท่ี 2/2561 ดวย 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

จากการประเมินกระบวนการในภาคเรียนท่ี 1/2561 มติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรไดใหขอเสนอ

การปรับปรุงกระบวนการเรียนสอนโดยบูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใน

ภาคเรียนท่ี 2/2561 เพ่ือใหมีความตอเนื่อง โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯและผูรับผิดชอบโครงการท้ัง 3 

โครงการ ดังนี้ 

โครงการวิจัย เรื่อง ภาพลักษณความงามของผูหญิงลาวในวรรณคดีลาว ไดนํามาบูรณาการกับการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (2/2560)  
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โครงการบริการวิชาการ เรื่อง คลินิกพิพิธภัณฑทองถ่ินสัญจร ไดนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอน

รายวิชา 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา (2/2560) 

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง สงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุม

น้ําโขง ณ วัดโพนแพง ตําบลโพนแพง อําเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ไดนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

รายวิชา 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา (2/2560) 

เอกสารอางอิง  

1) รายงานโครงการคลินิกพิพิธภัณฑทองถ่ินสญัจร 

2) รายงาน โครงการสงเสริมแหลงเรียนรูชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ตัวบงช้ีท่ี  5.3  การประเมินผูเรียน 

5.3-1  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

เปาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนและทุกรายวิชาท่ีมีการประเมินผูเรียน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนและทุกรายวิชาไดรับการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาแบบประเมินการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน TQF 

2. แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรูตามกรอบ TQF 

3. ดําเนินการตามกระบวนการท่ีกําหนด และรายงานผลการประเมินโดยจากการสอบภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ งานท่ีไดรับมอบหมาย วิเคราะหกรณีศึกษา อภิปรายกลุม รวมท้ังการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา

ตามท่ีกําหนดไวใน มคอ.3 และ มคอ.4 

4. กรรมการประเมินผล กระบวนการประเมินผลการเรียนรู ตามกรอบ TQF 

5. กรรมการบริหารหลักสูตร นําผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู 

6. อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรนําผลการประเมินไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู 

7. รายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

หลักสูตรฯ ไดดําเนินตามข้ันตอนและกลไกท่ีกําหนดไว ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งท่ี 

6/2561 เพ่ือวางเกณฑการประเมินนักศึกษาใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) ของหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชามีหนาท่ีในการจัดทํา มคอ.3 เพ่ือเปนแผนการดําเนินการสอน โดย

ใหสอดคลองแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาและมคอ.2 

(Curriculum Mapping) ซ่ึงการออกแบบเครื่องมือท่ีใชในการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานครอบคลุม 5 ดาน คือ 
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ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับกระบวนการประเมินนักศึกษานั้น อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาไดทําการแจงขอตกลง วิธีการ

ประเมินต้ังแตเริ่มเรียนวันแรกเพ่ือใหนักศึกษารับทราบกติกา จากนั้นเม่ือดําเนินการเรียนการสอนไดสักระยะ เชน 

หลังสอบกลางภาค ผูรับผิดชอบรายวิชาไดทําการแจงคะแนนใหนักศึกษาทราบเพ่ือใหนักศึกษาประเมินตนเองและ

กระตุนการพัฒนาการเรียนของตนเองดวย จนเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน ผูรับผิดชอบรายวิชาจึงทํารายงานผลการ

ดําเนินของรายวิชา (มคอ.5) เสนอใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 3/2561 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา 

ท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นวาในการออกแบบเครื่องมือในการประเมินตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) นั้น ควรใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมดวย เพ่ือการประเมินสอดคลองกับ

ศักยภาพของนักศึกษาและสามารถปฏิบัติไดตามความเปนจริง 

นอกจากนี้ยังพบวาสวนใหญการวัดผลมักทําไดเพียง ดานคุณธรรมจริยธรรม จากการเขาเรียนและการ

แสดงออกในชั้นเรียน แตการวัดผลดานอ่ืนๆ (ความรู, ทักษะดานปญญา, ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรูทาง

สารสนเทศ) ยังไมเปนท่ีนาพอใจ จึงควรใหอาจารยผูสอนใชวิธีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย รวมท้ังการออกแบบ

วิธีการประเมินความรูนักศึกษาใหหลากหลายและชัดเจนข้ึน ท้ังโดยการมอบหมายงานใหอานและศึกษาเพ่ิมเติม การ

สอบยอย การทําแบบฝกหัด การนําเสนอหนาชั้นเรียน รวมถึงการทํารายงานท่ีไดมอบหมายเพ่ือเปนการประเมิน

ผูเรียนเพ่ิมเติมดวย  

ดังนั้น มติท่ีประชุมจึงเสนอใหมีการปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมินในรูปแบบท่ีหลากหลายและ

สอดคลองกับภูมิหลัง ศักยภาพของนักศึกษาและบริบทของสาขาวิชาและพ้ืนท่ีต้ังมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเฉพาะ

การสรางแรงบันดาลใจและทัศนคติของนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาท่ีพึงประสงค ซ่ึงหมายรวมท้ังการเรียนการ

สอนรายวิชาอ่ืนๆดวย 

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 1/2562 

2) รายงานผลการประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชาของปการศึกษา 2561 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา 

ไดมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการวัดผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

(TQF) โดยอิงมติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอ โดยจะเนนท่ีทักษะการคิดอยางเปนระบบเชิงวิพากษและ

ทักษะการเขียนงานวิชาการ โดยสามารถทําการวัดผลจากการแสดงความคิดเห็นในหองเรียน การทํารายงานคนควา

เสริมท่ีไดมอบหมายในระหวางเรียนและเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนวิชาอ่ืนดวย  
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เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งท่ี 2/2562 

5.3-2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

เปาหมายเชิงปริมาณ รอยละ 25 ของรายวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2560 หรือจํานวน 2 รายวิชา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ รายวิชาเฉพาะท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2560 อยางนอย 2 รายวิชา ไดรับการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษาทุกคนสอดคลองกับจุดเนนของรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ดังนี้ 

1. แตงตั้งกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

2. คณะกรรมการประชุมเพ่ือกําหนดวิธีการประเมินการเรียนของนักศึกษาในแตละรายวิชาใหสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดไวใน มคอ.2 ปรากฏใน Curriculum Mapping ตามกรอบ TQF 

3. กรรมการรวมประชุมวพิากษและตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑในการประเมินผลการเรียนรู 

4. กรรมการรวมวิพากษและตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาใหเปนในแนวทาง

เดียวกับมคอ.3 ของรายวิชา 

5. กรรมการและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุม วิพากษผลการประเมินการเรียนรูของนักศึกษา 

6. คณะกรรมการและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรวมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู 

7. ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา นําเอาขอวิพากษการประเมิน

กระบวนการไปทําการปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

8. มีรายงานผลการปรบัปรุงการประเมินผล การเรียนรูของนักศึกษา 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

1) หลังสิ้นสุดเทอมท่ี 1 และเทอมท่ี 2 ปการศึกษา 2561หลักสูตรฯ ไดทําการสอนท้ังหมด 9 วิชา โดยได

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเพ่ือรวมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูแตละรายวิชา โดย

ตรวจสอบการใหคะแนนหรือเกรด รวมกันตรวจสอบวิธีการประเมินและผลประเมินการเรียนรูของนักศึกษา จากการ

สุมตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม ซ่ึงเปนการวัดตามความเปนจริง  

2) หลังสิ้นสุดเทอมท่ี 2/2561หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เขารวมเปนกรรมการ

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีจัดโดยคณะฯ ซ่ึงไดกําหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละรายวิชา ใน 

2 รูปแบบ คือ  

2.1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกรด คณะกรรมการทวนสอบฯ รวมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู 

(คะแนน/เกรด) ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา เพ่ือคนหารายวิชาท่ีมีเกรดผิดปกต ิ 
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2.2) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู คณะกรรมการทวนสอบฯ รวมกันตรวจสอบและสอบถาม

วิธีการจัดการเรียนการสอน การออกขอสอบ การมอบหมายงาน วิธีการใหคะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม ใน

รายวิชาท่ีมีเกรดผิดปกติ เพ่ือตรวจสอบวาไดผลผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรูของรายวิชานั้นๆหรือไม และควร

ปรับปรุงอยางไร  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดมีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะจํานวน 9 รายวิชา ดังนั้น 

หลักสูตรฯ ไดเลือกจํานวนรายวิชารอยละ 25 คิดเปน 2 รายวิชาเพ่ือพิจารณา คือ รายวิชา 30118312 การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และ30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีมีการเปดใหมีการ

เรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2/2561 เพ่ือใชในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และนําผลท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงการเรียนการ

สอนและการประเมินในปการศึกษา 2562 ตอไป  

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 6/2561  

2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งท่ี 2/2562  

3) รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑมาตรฐานการเรียนรู ปการศึกษา 2561 

4) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปการศึกษา 2561 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

1) หลังสิ้นสุดภาคเรียนท่ี 1 และ2 ปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯไดทําการสอนท้ังหมด 9 วิชา โดยไดคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรไดประชุมเพ่ือรวมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูแตละรายวิชา พบวานักศึกษามี

ปญหาในการอานเก็บประเด็น ขาดทักษะในการวิพากษและเชื่อมโยงความรู ไมสามารถสรางองคความรูใหมได และ

ขาดทักษะในการเขียนงานวิชาการอยางเปนระบบ 

2) หลังสิ้นสุดภาคเรียนท่ี 2/2561 หลักสูตรไดมอบหมายใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เขารวมเปน

กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาท่ีจัดโดยคณะฯ โดยไดเลือกจํานวนรายวิชารอยละ 25 จากท้ังหมด 9 วิชา

ท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2561 คิดเปน 2 รายวิชาเพ่ือพิจารณา คือ รายวิชา รายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม และ30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีมีการเปดใหมีการเรียนการสอนใน

ภาคเรียนท่ี 2/2561 เพ่ือใชในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบวาประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงผลการวิเคราะหและ

ผลประเมินท่ีได ยังสามารถนําไปใชประโยชนไดอีกหลายดาน เชน ใชในการวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไป ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพมากข้ึนหลักสูตรฯควรปรับปรุง

กระบวน ดังนี้  

(1) ควรมีตัวแทนนักศึกษา เขารวมกระบวนการทวนสอบฯ และรวมรับฟงผลการทวนสอบฯ ดวย  

(2) ควรนําผลการประเมินจากการทวนสอบไปปรับปรุงรายวิชา รายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรม และ30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา รวมท้ังใชเปนแนวคิดในการปรับปรุงรายวิชาอ่ืนๆ

ของหลักสูตรดวย  
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา 

จากผลการประเมินกระบวนการไดเสนอใหมีการปรับปรับปรุง ดังนี้  

1) หลักสูตรฯไดนําผลการประเมินการเรียนรูแตละรายวิชาของปการศึกษา 2561 ไปปรับปรุงการเขียนมคอ.

3 ของรายวิชาท่ีทําการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562 โดยเนนการแกปญหาทักษะในการอานเก็บประเด็น 

ทักษะในการวิพากษและเชื่อมโยงความรูเพ่ือสรางองคความรูใหมได และทักษะในการเขียนงานวิชาการอยางเปน

ระบบ 

2) หลักสูตรฯไดนําผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม และ30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา มาเปนแนวทางในการปรบัปรุงการเขียนมคอ.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 ท่ีครบถวนสมบูรณสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน TQF 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการกํากับการประเมินการ

จัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) ดังนี้ 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตรวางแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินหลักสตูร 

2. ดําเนินการตามแผนโดยกํากับติดตามใหทุกภาควิชามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

(มคอ.5) และรายงานผลการดําเนินการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 และภาคฤดูรอน) 

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรกํากับติดตามและรวบรวมรายงานผลการดําเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษาและจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ มคอ.5 มคอ.6 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตาม ตอคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะใหมีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรูในปการศึกษาตอไป จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 

6. ประเมินผลกระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน

หลักสูตร 

7. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียน
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การสอนและการประเมินหลักสูตร 

8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการ

สอนและการประเมินหลักสูตร 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

หลักสูตรฯ ไดดําเนินการเรียนการสอนผานไปแลว 2 ปการศึกษา เม่ือสิ้นสุดปการศึกษา อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรวมกันวางแผนแนวทางการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนของแตละ

รายวิชา โดยกํากับติดตามใหทุกภาควิชามีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน 

หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2) และจัดทํา

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา เพ่ือ

ประมวลภาพรวมของหลักสูตร ประกอบไปดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณสมบัติสอดคลองกับเนื้อหาของ

หลักสูตร และมีความพรอมท่ีจะดูแลหลักสูตรและนักศึกษา รวมถึงรวมกันวางแผนกลไกและกระบวนการในการ

บริหารงานทุกดาน เพ่ือนําสูการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีแนวทางการพัฒนาศักยภาพท้ังผูสอนและผูเรียนอยางตอเนื่อง มีกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนเพ่ือมุงเนนใหผูเรียนไดรับความรูความเขาใจทางเนื้อหาวิชาการและหลักในการดําเนินชีวิต และมี

จุดมุงหมายเพ่ือใหนักศึกษาสามารถคนหาและนําศักยภาพของตนเองมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบท้ัง 9 รายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 

2) และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป

การศึกษา ประกอบไปดวยองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 

อาจารย องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

รวม 5 องคประกอบ และ 11 ตัวชี้วัด (เนื่องจากหลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิต) มีการเขียนรายงานตามกระบวนการ 

PDCA และแสดงผลท่ีเกิดข้ึนครบทุกตัวชี้วัด แตยังขาดการวิพากษ มคอ.5 มคอ.6 ซ่ึงหลักสูตรฯ จะดําเนินการพัฒนา

กระบวนการดําเนินงาน รวมถึงการหาแนวทางในการนําขอมูลใน มคอ.7 ของปการศึกษานี้ ไปพัฒนา ปรับปรุง และ

แกไขใน มคอ.7 ในปการศึกษาถัดไป 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา 

หลักสูตรฯ จะดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการในปนี้ใหเห็นผล

ชัดเจนมากข้ึน รวมถึงการหาแนวทางในการนําขอมูลใน มคอ.7 ของปการศึกษานี้ไปพัฒนาปรับปรุงและแกไข และ

รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามแผนกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินหลักสูตรใน มคอ.7 ของปการศึกษาถัดไป 
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เอกสารอางอิง 

1) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม 

2) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทองถ่ินศึกษา 

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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ตารางท่ี 4.3  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ตัวบงช้ีท่ี 5.4) 

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ขอ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

1) อาจารยผูรับผิดชอบสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุม

เพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

ผลการดําเนินงาน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร โดยมี

การประชุมท้ังหมด 7 ครั้ง  

หลักฐาน 

- รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี 1 ถึง ครัง้ท่ี 7 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2560) เปนหลักสูตรท่ีสรางข้ึนตามกรอบมาตรฐาน

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 

จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2561 จํานวน 9 รายวิชา ทุก

รายวิชามีรายละเอียดของรายวิชา มคอ 3 อยางนอยกอนการเปดสอน

ในแตละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา (มคอ 4 ยังไมดําเนินการ

เนื่องจากยังไมมีการฝกประสบการภาคสนาม)  

หลักฐาน 

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปการศึกษาท่ี 1/2561 

- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปการศึกษาท่ี 2/2561 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ขอ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุก

รายวิชา 

ผลการดําเนินงาน 

จํานวนรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 2561 จํานวน 9 รายวิชา ทุก

รายวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ 5 ภายใน 30 

วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนครบทุกรายวิชา (มคอ 6 ยังไม

ดําเนินการเนื่องจากยังไมมีการฝกประสบการภาคสนาม)  

หลักฐาน 

- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ปการศึกษาท่ี 1/2561 

- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ปการศึกษาท่ี 2/2561 

  

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังปการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

หลังสิ้นสุดปการศึกษาวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 หลักสูตรฯ ไดจัดทํา

รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แลวเสร็จวันท่ี 24 

พฤษภาคม 2562 

หลักฐาน 

- รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2561 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ี

กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา

ท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ท่ี

กําหนดใน มคอ.3 รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในปการศึกษา 

2561 หลักสูตรเปดสอน 9 วิชา และไดดําเนินการทวนสอบจำนวน 2 

วิชา คือ วิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และวิชาสังคม

วิทยาการพัฒนา 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ขอ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

หลักฐาน 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการทวนสอบ ระดับปริญญาตรี 

- ผลการทวนสอบ ปการศึกษา 2561  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงาน

ใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

ผลการดําเนินงาน 

มีการปรับปรุงหลักสูตรเดิมจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียว และทุกรายวิชามี

การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาเนินงานท่ีรายงานใน 

มคอ.7 ปท่ีแลว  

หลักฐาน 

- รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปการศึกษา 2561 

  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไมมีการรับอาจารยใหม 

หลักฐาน 

- ไมม ี

 - 

9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

ผลการดําเนินงาน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง ดังนี้ 

รายชื่อ จํานวน (คร้ัง) 

นายณรงคฤทธ์ิ สมุาล ี 8 

นายธีรัตม พิริยะพลิน 4 

นายวิสิฏฐ คดิคําสวน 7 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ขอ 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เปนไป 

ตามเกณฑ 

ไมเปนไป

ตามเกณฑ 

นางสาวสิรยิาพร สาลีพันธ 5 

นางสาวอภิกนิษฐา นาเลาห. 5 

หลักฐาน 

- รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป  

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรฯ ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

หลักฐาน 

- ไมมี 

 - 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ

หลักสูตรเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิต 

หลักฐาน 

- ไมมี 

 - 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ผลการดําเนินงาน 

หลักสูตรฯ ยังไมมีบัณฑิต 

หลักฐาน 

- ไมมี 

 - 

 รวมตัวบงช้ีในแตละป 8  

 จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผานเฉพาะตัวบงช้ีท่ี 1 - 5 5  

 รอยละของตัวบงช้ีท่ี 1 - 5 100  

 จํานวนตัวบงช้ีท่ีดําเนินการผานรวม 8  

 รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมด 100  

การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกติ  - ไมมี – 

รายวิชาท่ีไมเปดสอนในปการศึกษา  - ไมมี – 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา - ไมมี – 
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คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน  

ตารางท่ี 4.7  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   

ท่ี รหัส ชื่อวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ผลการ

ประเมินโดย 

นักศึกษา 
แผนการปรับปรุง 

ม ี ไมมี 

1 30118305 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

วัฒนธรรม 
1/2561 

  - ปรับปรุงเน้ือหายอยใหมคีวามทันสมัย 

2 30118315 ทองถ่ินศึกษา 1/2561   - ปรับปรุงเน้ือหายอยใหมคีวามทันสมัย  

- เพ่ิมการศึกษานอกพ้ืนท่ีมากข้ึน 

3 30118403 ความขัดแยงทางสังคมและสันติวิธี 1/2561   - เพ่ิมกรณีศึกษาเพ่ีอใหนักศึกษาเขาใจมากข้ึน 

4 30118410 มานุษยวิทยาประวัติศาสตร 1/2561   - เพ่ิมกรณีศึกษาเพ่ีอใหนักศึกษาเขาใจมากข้ึน 

5 30118404 ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง 1/2561   - เชิญวิทยากรมาบรรยายเพ่ิมเติม 

6 30004104 มนุษยกับสังคมตางวัฒนธรรมใน

อนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

1/2561   - ไมมี 

7 30006101 การรูสารสนเทศ สื่อ และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1/2561   - ไมมี 

8 30118312 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ

วัฒนธรรม 

2/2561   - ปรับปรุงเน้ือหายอยใหมคีวามทันสมัย   

- เชิญวิทยากรมาบรรยายเพ่ิมเติม 

9 30118314 ภาษาอังกฤษสําหรับสงัคมวิทยา

และมานุษยวิทยา 

2/2561   - ปรับปรุงเน้ือหายอยใหมคีวามทันสมัย  

- เพ่ิมการศึกษานอกพ้ืนท่ีมากข้ึน 

10 30118316 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา 

2/2561   - เพ่ิมกรณีศึกษาเพ่ีอใหนักศึกษาเขาใจมากข้ึน 

- เพ่ิมการศึกษานอกพ้ืนท่ีมากข้ึน 

11 30118401 สังคมวิทยาการพัฒนา 2/2561   เพ่ิมกรณีศึกษาเพ่ีอใหนักศึกษาเขาใจมากข้ึน 

12 30002103 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 2/2561   - ไมมี 
13 30005102 คณิตศาสตรและตรรกวิทยา 2/2561   - ไมมี 
14  30006102 สุขภาพ กีฬา และสนุทรียภาพ 2/2561   - ไมมี 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

การประเมินคุณภาพการสอนของนักศึกษาตอรายวิชาและอาจารยผูสอน หลักสูตรมีแบบประเมิน

สวนกลางท่ีทางสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนผูรับผิดชอบสํารวจ วิเคราะหผล และนําสงผลสรุป

กลับมายังอาจารยผูสอนโดยตรง โดยทางสํานักสงเสริมฯ ไดจัดทําแบบออนไลน เพ่ือความสะดวกตอการตอบแบบ

ประเมินของนักศึกษา ซ่ึงผลสรุปการประเมินจะถูกวิเคราะหและปรากฏในระบบใหอาจารยผูสอนไดทราบผลการ

ประเมินทันที ซ่ึงมีผลดังนี้  
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ในการประเมินคุณภาพคุณภาพการสอนจากนักศึกษาของในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2561 คะแนน

เฉลี่ย ท่ี 4.24 

ในการประเมินคุณภาพคุณภาพการสอนจากนักศึกษาของในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 คะแนน

เฉลี่ย ท่ี 4.25 

โดยผลการประเมินการสอนของอาจารยผูสอนโดยรวมอยูในเกณฑดี ผูเรียนมีความพึงพอใจตอรูปแบบใน

การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละทาน และไดเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนใหดีข้ึนสําหรับภาคการศึกษาถัดไป 

 

ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน   

 

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 

และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม ทําการสอนและจัดกิจกรรมโดยสอดแทรก

เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย-สุจริต มีจิต

สาธารณะ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

ชี้แจงและสงเสรมิใหผูเรียนมีความเคารพในกฎ 

ระเบียบ หรือขอบังคับของมหาวิทยาลัย เชน การ

เขาชั้นเรียน การตรงเวลา การแตงกายตามระเบียบ

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขา

ชั้นเรียนตรงเวลา สงงานตรงเวลาและครบถวน การ

รวมกิจกรรมในชั้นเรียนอยางผูมีความรับผิดชอบ 

ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับ

มอบหมายสังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในการ

ปฏิบัติตามกฎและระเบียบขอบังคับตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย  

พบวา ผูเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน

มากข้ึนหากผูสอนมอบหมายหนาท่ีหรือมอบหมาย

งาน กิจกรรมใหท้ังประเภทงานเดี่ยว และงานกลุม 

แตปญหาท่ีพบสวนใหญคือ ความครบถวน ถูกตอง

ของผลงาน และผูเรียนสวนหนึ่งยังขาดความซ่ือสัตย

ในงานท่ีไดรับมอบหมาย มีพฤติกรรมคัดลอกงานมา

สงบาง  

กําหนดคะแนนจิตพิสัย

เปนเกณฑตกลงรวมกัน

ระหวางผูสอนและผูเรียนใน

คาบสัปดาหแรกของภาค

เรียน เพ่ือเปนสวนกระตุนให

ผูเรียนตั้งใจเรียน เคารพกฎ 

กติกา เง่ือนไขในการเขา

หองเรียน และพฤติกรรม

ความซ่ือสัตยในการทางานท่ี

ไดรับมอบหมาย  
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 

และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

2. ความรู จัดการเรียนการสอนมีท้ังรูปแบบการบรรยาย 

อภิปราย โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ จัดกิจกรรมใน

ลักษณะบูรณาการความรูและประสบการณเดิมของ

ผูเรียนเขากับความรูและประสบการณใหมใน

รายวิชาท่ีสอน เพ่ิมเครื่องมือสื่อการสอน การ

ยกตัวอยางจากสื่อท่ีเขาถึงผูเรียนในยุคปจจุบันไดดี 

เชน คลิปวิดีโอตางๆ  

เชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปน

วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องมอบหมายใหผูเรียน

คนควาดวยตนเอง  

พบวาผูเรียนสามารถทําความเขาใจในเนื้อหา

สาระความรูในแตละรายวิชาไดครบถวนตาม

แผนการเรียนรู โดยผูสอนสวนใหญใชเครื่องมือใน

การวัดผลความรูดวยการทดสอบ เชน สอบยอย 

สอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือสอบปากเปลา 

และเปดโอกาสใหผูเรียนคนควา นําเสนองานท้ังท่ี

เปนงานกลุม และงานเดี่ยว แตยังมีนักศึกษาบางคน

ท่ีขาดทักษะในอาน จากขอคําถาม หรือโจทยของ

กรณีศึกษาท่ีกําหนดใหจึงทําใหเกิดความเขาใจใน

การดําเนินการคลาดเคลื่อน 

ผูสอนตองอธิบายถึง

วัตถุประสงคในการ

มอบหมายงานใหชัดเจนโดย

บอกถึงขอบเขต ท่ีใหทํา

แนวทางในการคนควา

แนวทางในการประยุกตใช

และประโยชนท่ีไดรับจากงาน

ท่ีมอบหมาย เพ่ือใหนักศึกษา 

ไดเขาใจ และเล็งเห็น

ความสําคัญในการทํางานชิ้น

นั้นๆ 

3. ทักษะทางปญญา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมให

ผูเรียนคิดวิเคราะห ดวยเหตุผล และมีวิจารณญาณ 

เชน อภิปรายกลุม ฝกแกปญหาเปนกลุม จัด

สถานการณจาลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยประสบการณ

ตรง เชน ศึกษานอกสถานท่ี การสัมภาษณ พูดคุยกับ

ผูมีประสบการณแลวสรุปเปนสาระความรู แนวคิด 

ขอคิดท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการปองกันและ

แกปญหาชีวิตประจําวันได มอบหมายงานใหผูเรียน

ทําการศึกษา คนควาจากแหลงขอมูลท่ีหลากหลาย  

พบวา ผูสอนสวนใหญใชวิธีการการมอบหมาย

ผูสอนอาจมอบหมาย 

งานกลุมยกตัวอยางของ

กรณีศึกษาใหมากข้ึน หรือ

สถานการณท่ีมีอิทธิพลตอ

สภาวะปจจุบันท่ีเก่ียวของกับ

รายวิชา และคอยกํากับชี้แนะ

แนวทางท่ีถูกตองใหกับ

นักศึกษาแกปญหา ฝก

กระบวนการคิดวิเคราะหโดย

ใชทักษะทางปญญาท่ีถูกตอง 

เพ่ือนําไปใชในการแกปญหา
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 

และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

งานกลุม ยกตัวอยางกรณีศึกษา บทบาทสมมต ิหรือ

สิ่งท่ีมีอิทธพิลตอสภาวะปจจุบันท่ีเก่ียวของกับ

รายวิชา สามารถนามาประยุกต แกปญหาได ทําให

นักศึกษาไดฝกกระบวนการคิด วิเคราะหทางปญญา 

แตในบางรายวิชายังพบปญหาจากผูเรียนบางสวนท่ี

ยังขาดความพรอมในทักษะทางความคิด วิเคราะห

เฉพาะทาง เพ่ือเปนแนวทางการแกไขปญหาอยางมี

เหตุผล  

ไดถูกตอง 

4. ทักษะความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี เปดโอกาสให

ผูเรียนแตละคนไดมีปฏิสัมพันธรวมกันเรียนรู และ

ชวยกันวิเคราะหปญหา เชน ทางานเปนคู หรือเปน

กลุม เพ่ือฝกความรับผิดชอบ ฝกทักษะความเปนผู

นาและผูตามท่ีดี มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ 

การปรับตัวและยอมรับความแตกตางของคนใน 

สังคม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การวิเคราะห

สถานการณเพ่ือแกปญหา  

พบวา การจัดกิจกรรม หรือการกําหนดงานให

ผูเรียนไดทํางานรวมกัน โดยการแบงกลุม กําหนด

บทบาท หนาท่ีความรับผิดชอบ เชน หัวหนากลุม 

เลขานุการกลุม ทีมงาน เพ่ือประสานการทํางาน

รวมกันภายในกลุมใหสําเร็จลุลวงไดครบถวน และ

ทันตามระยะเวลา ยังมีผูเรียนบางสวนท่ีมีปญหาเรื่อง

การแบงงานและการมีสวนรวมในการทางานกลุมท่ี

ขาดความสามัคคี ความพรอมเพรียง ความ

รับผิดชอบตอหนาท่ี 

การปรับปรุงจากปญหา

ความไมรับผิดชอบตอหนาท่ี

งานกลุมตามท่ีไดรับ

มอบหมาย ควรจัดใหมีกลไก

การติดตามความกาวหนาของ

งานท่ีมอบหมายใหผูเรียนเปน

ระยะอยางตอเนื่องจนสําเร็จ 

พรอมท้ังมีแบบสังเกตเพ่ือ

ประเมินภาพรวมกลุมและตัว

บุคคล  

 

 

5. ทักษะวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประยุกตใชวิธีการสถิติหรือการวิเคราะหเชิง

ปริมาณท่ีสามารถนาไปใชในการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานได เชน มอบหมายงานใหสํารวจขอมูล 

และเก็บขอมูลโดยใชเครื่องมือ และรูปแบบการ

สรุปผลเชิงสถิติ วิเคราะหผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาส

สอดแทรกเนื้อหาในแต

ละรายวิชาโดยการสอนให

ผูเรียนไดศึกษาจากรากศัพท

ท่ีเก่ียวของกับรายวิชา จัดให

มีกิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะ

ความรูดานภาษา การสื่อสาร 
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน 

และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

สืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม

และไดขอมูลท่ีทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคท่ี

ตองการ สอดแทรกใหผูเรียนใชภาษาในการสื่อสาร

ไดถูกตองตามหลักไวยากรณท้ังรูปแบบการฟง พูด 

อาน และเขียน เชน จากการอภิปรายกลุมหนาชั้น

เรียน การจัดทาเอกสารรายงาน  

พบวา ผูเรียนบางสวนยงัขาดประสบการณการ

ใชภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีถูกตอง ท้ังรูปแบบการพูด 

การเขียน สวนใหญยังมีปญหาการใชภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ เชน ศัพทเฉพาะท่ีเก่ียวของกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสื่อสารโดยการอาน 

หรือสนทนา  

และการใชเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยอยางสมํ่าเสมอ  

 

 

การปฐมนิเทศอาจารยใหม  

 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไมมี 

 จํานวนอาจารยใหม  -  คน   จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ  -  คน 

 

ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนท่ี

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

โครงการปนคําเวาเสวนาวิชาการ กิจกรรมท่ี 2 วันท่ี 

27-28 มีนาคม 2562 

5 - เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

ประสบการณระหวางวิทยากรกับ

ผูเขารวมฟง 

โครงการเครือขายความรวมมือทางวิชาการในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง วันท่ี 27-28 มีนาคม 2562 

5 - มีเครือขายสําหรับรวม

แลกเปลี่ยนความรูและสราง

ความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

ตางๆ ท่ีมีการศึกษาและวิจัยใน

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน 
สรุปขอคิดเห็นและประโยชนท่ี

ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ อาจารย 
บุคลากรสาย

สนับสนนุ 

การอบรมวิธีนําเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัย 

วันท่ี 28 ธันวาคม  2561 

1 - เกิดความรูมาปรับปรุงการทํางาน

วิจัยชุมชน และการเขียน

โครงการเพ่ือขอรับทุนเสนอ

โครงการวิจัยท่ีชัดเจนมากข้ึน 

การพัฒนาโจทยวิจัย หองประชุมอินสิน อาคาร 3 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย

ราชภัฎสกลนคร วันท่ี 22 มกราคม 2562 

2 - เกิดองคความรูและประสบการณ

ท่ีไดมาปรับปรุงวิธีการเขียน

ขอเสนอโครงการท่ีสอดคลองกับ

ความตองการของแหลงทุน 

โครงการอบรมการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 4 - ทราบวิธีการเขียนผลงานเพ่ือขอ

ตําแหนงทางวิชาการ 

โครงการกิจกรรมนําเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุน

วิจัยหองประชุมอินทนิล คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันท่ี 28 

ธันวาคม  2561 

4 - นําความรูท่ีไดมาปรบัปรุงการ

ทํางานวิจัยชมุชน และการเขียน

โครงการเพ่ือขอรับทุนเสนอ

โครงการวิจัยท่ีชัดเจนมากข้ึน 

ประชุมวิชาการนานาชาติ “The Grand GMSARN 

International Conference 2018 on Energy, 

Environment, and Development in GMS” 

28-30 พฤศจิกายน 2561 

2 - ทักษะและประสบการณท่ีไดมา

พัฒนาศักยภาพตนเองเพ่ือไป

นําเสนองานวิชาการในระดับ

นานาชาติตอไป 

ประชุมวิชาการระดับชาติศรีโคตรบูรณศึกษา ครั้งท่ี 

1 “แลสายน้ําโขงกับงานวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทองถ่ิน” วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 

5 - เกิดประสบการณไปพัฒนาและ

ปรับปรุงการทํางานทางวิชาการ

ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบเพ่ือให

มีกระบวนการท่ีเปนระบบและมี

มาตรฐานมากยิ่งข้ึน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรม “การเรียนการ

สอนแบบ Active Learning การเรียนรูแบบลงมือ

ทํา” วันท่ี 15-16 กุมภาพันธ 2562 

1 - ไดเพ่ิมพูนความรูสําหรับพัฒนา

ตนเองดานการเรียนการสอน 
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 5.1  การบริหารหลักสูตร 

 

ปญหาในการบริหาร

หลักสูตร 

ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล 

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

แนวทางการปองกันและแกไข 

ปญหาในอนาคต 

- จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรไมเพียงพอ 

เนื่องจากหลักสูตรตองยืม

บุคลากรจากสาขาอ่ืนเพ่ือ

มารวมรับผิดชอบหลักสูตร 

- ขาดความคลองตัวในการบริหาร

จัดการหลักสูตร เชน การรวมตัวใน

การประชุม การทํากิจกรรมรวมกัน

คอนขางลําบาก 

- ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมคือหลักสูตรศิลป

ศาตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา เปนหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม

และการทองเท่ียว ทําใหไมตองใชอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิการศึกษาดาน

สังคมวิทยา โดยขอความอนุเคราะหอาจารย

ท่ีมีวุฒิการศึกษาดานการทองเท่ียว จาก

วิทยาลัยทองเท่ียวอุตสาหกรรมบริการมา

เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรแทน 

- อาจารยไมสามารถเขารวม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ

อาจารยไดเพียงพอเนื่องจาก

คณะฯ มีงบประมาณท่ีจํากัด 

- อาจารยไมเกิดการพัฒนางาน

ทางดานวิชาการ 

- ขาดเครือขายในการพัฒนางาน

ทางดานวิชาการทางมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน 

- ใชวิธีการใชงบประมาณรวมกับโครงการ

อ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน โครงการปนคําเวา

เสวนาวิชาการ, โครงการมานุษยวิทยาเดิน

ดิน, เปนตน หรือใชงบประมาณรวมกับ

หนวยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย เชน การรวม

เปนเจาภาพรวมกับศูนยศึกษาในอนุภูมิภาค

ลุมน้ําโขง มหาวิทยาลัยนครพนมในการจัด

งานประชุมเครือขายทางวิชาการในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง หรือใชงบประมาณของ

งานวิชาศึกษาท่ัวไปในการเดินทางไปพัฒนา

ศักยภาพอาจารย  

- งานธุรการของอาจารยและ

ของหลักสูตรมีปริมาณมาก

เนื่องจากขาดเจาหนาท่ี

สนับสนุนโดยตรง 

- อาจารยใชเวลาสําหรับงานธุรการ

มากจนทําใหไมสามารถเตรียมการ

สอนและทุมเทกับงานดานวิชาการได

เทาท่ีควร 

- ควรมีการบริหารจัดการระบบบุคลากร

สายสนับสนุนไวประจําแตละหลักสูตรเพ่ือ

เขามาทํางานดานธุรการโดยเฉพาะ 
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ตารางท่ี  5.2  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  (องคประกอบท่ี 6)   

 

ตัวบงช้ี อธิบายกระบวนการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ีท่ี  6.1  ส่ิงสนับสนนุการเรียนรู 

6.1-1  ระบบการดําเนินงานของกลุมวิชา/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมี          

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

เปาหมายเชิงปริมาณ สิ่งสนับสนุนมีจํานวนเพียงพอตอการใชการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา 

เปาหมายเชิงคุณภาพ สิ่งสนับสนุนอยูในสภาพดีและทันสมัย เหมาะสมกับการใชงานสําหรับการเรียนการสอน 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มีระบบกลไกการดําเนินงานของกลุม

วิชา/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. สํารวจและวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความตองการบริหารเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอและ

เหมาะสมจากคณาจารยและนักศึกษา 

3. รายงานผลการสํารวจและผลการวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวกับความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังดาน

กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามความตองการของอาจารยและนักศึกษาตออาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

4. จัดทําแผนการใหบริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ังดานกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู

ให เพียงพอและเหมาะสมตามความตองการของอาจารยและนักศึกษา 

5. ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและใหบริการสิ่งสนับสนุนท้ังดานกายภาพ และทรัพยากรการ

เรียนรู 

6. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนงานอยางตอเนื่องทุกภาคการศึกษา 

7. ประเมินกระบวนการใหบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ

บริการ) 

8. มีการพัฒนาปรับปรุงการใหบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน 

9. มีรายงานผลการพัฒนาปรับปรงุการใหบริการและจัดหาสิ่งสนับสนนุการเรียนตามผลการประเมิน 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามองคประกอบ ภารกิจของหลักสูตรไดดําเนินการในการ

สนับสนุนและชวยเหลือดานการศึกษาแกนักศึกษาอยางดี ท่ีสุด จึงมีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ประกอบดวย 

1. หองเรียนบัณฑิต 1ขนาดหอง 7.40x11.50 เมตร  สามารถนั่งเรียนได 60 ท่ีนั่ง 
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ตัวบงช้ี อธิบายกระบวนการดําเนินงาน 

2. หองปญญาวี ขนาดหอง 7.80x16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได 70 ท่ีนั่ง 

3. หองเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดหอง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได 198 ท่ีนั่ง 

4. หองเรียน ชั้น 3,4,5 ขนาดหอง 7.50x8.50 เมตรจํานวน 14 หองสามารถนั่งเรียนได 50 ท่ีนั่ง 

5. หองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอรขนาดหอง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได 40 ท่ีนั่ง 

6. หองประชุมบัณฑิตขนาดหอง 5.70x13.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได 30 ท่ีนั่ง 

7.หองประชุมพนมศิลป ขนาดหอง 21.50x28.50 เมตร สามารถนั่งได 500 ท่ีนั่ง 

8. หองประชุมคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรขนาดหอง 8.40x16.70 เมตร  สามารถนั่งเรียนได 40 ท่ีนั่ง 

9. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร จํานวน 2 หองๆ ละ 40 ท่ีนั่ง 

10. หองศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง คณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร ขนาดหอง 

7.50x8.50 เมตรจํานวน 1 หองสามารถนั่งเรียนรูได 10 ท่ีนั่ง 

11. การปรับปรุงภูมิทัศนภายนอกอาคาร 

12. การจัดหาโตะเกาอ้ี และซุมสําหรับการนั่งทํางานของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 

13.  การเพ่ิมเครือขายอินเตอรเพ่ือการสืบคนขอมูล 

14. วิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเชน สํานักวิทยบริการ วารสารวิชาการเพ่ือรองการสืบคนขอมูล

ของอาจารย และนักศึกษา 

15. หลักสูตร รวมกับคณะ และสํานักวิทยบริการจัดพ้ืนท่ีสําหรับใหบริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกัน เชน หองประชุมเล็ก ท่ีมีเครื่องคอมพิวเตอรใหนักศึกษาไดสืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต จุดพักผอน บริการ

น้ําดื่ม เปนตน 

7. หลักสูตร รวมกับคณะ มีการใหบริการอินเทอรเน็ตไรสายท่ีครอบคลุมพ้ืนท่ีของวิทยาลัยท้ังหมดทําให

อาจารย และนักศึกษาสามารถเขาถึงเครือขายเพ่ือสืบคนขอมูลไดอยางท่ัวถึง 

จากผลสํารวจดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวา หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยไดดําเนินการวางแผน

จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไว เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูของนักศึกษาท่ีสามารถทําไดทุกท่ีทุกเวลาภายใน

มหาวิทยาลัยไวอยางเพียงพอ 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดทําการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเก็บขอมูลจาก

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอ และทันสมัย ตามความตองการของอาจารย และนักศึกษาตอไป ซ่ึงในปการศึกษา 

2561 มีผลการประเมินดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยอยูในระดับ

มาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.10 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาอยูในระดับ

มาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.12 
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3. นักศึกษาและอาจารยไดเสนอวาควรจะมีเอกสาร หนังสือและสื่อท่ีสอดคลองกับหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

หลักสูตรฯไดนําผลการประเมินความพึงพอใจฯไปดําเนินการปรับปรุง โดยการจัดทําโครงการศูนยชาติพันธุ

และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ท่ีมีวัตถุประสงคหลัก 3 ประกอบคือ 

1. เพ่ือทําหนาท่ีในการศึกษาวิจัย รวบรวมขอมูลสําหรับจัดทําฐานขอมูลดานชาติพันธุและวัฒนธรรมใน

อนุภาคลุมน้ําโขงและสื่อการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

2. เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ

วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

3. เพ่ือสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในสังคม

อนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  

จะเห็นไดวาการจัดทําโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงนั้น สวนหนึ่งมุงเนนท่ีจะ

ทําการสนับสนุนและเตรียมความพรอมดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรอยางตอเนื่อง โดยประกอบไปดวย

หองศูนยฯ คอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร เครื่องปริ๊นเตอร กลองถายรูป เครื่องฉายโปรเจคเตอร ฐานขอมูล หนังสือ 

สือ่นิทรรศการ และจัดกิจกรรมสนับสนุนการเรยีนรู ทําใหอาจารยและนักศึกษาของหลักสูตรมีแหลงขอมูลท่ีไดเรียนรู 

และฝกปฏิบัติจริง ท้ังจากซอฟตแวรและเอกสารประกอบการสอน หนังสือ และตําราท่ีทันสมัย สงผลใหเกิดการ

พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องอยูตลอดเวลาท้ังอาจารยและนักศึกษาของหลักสูตรฯ  

เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมผูรับผิดชอบหลักสูตรครัง้ท่ี 6/2561 

2) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยและ

นักศึกษา 

3) รายงานโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

6.1-2  จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

1. กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการสิงสนับสนุนการเรียนรูของ

นักศึกษาในหลักสูตรฯ ตองพิจารณา 4 ประเด็นหลัก คือ  

1) อุปกรณ ไดแก หนังสือและสื่อสิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหาเฉพาะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เครื่อง 

computer เพ่ือชวยในการสืบคนขอมูล สัญญาณ WIFI software Website E-learning E-book  

2) สถานท่ี ไดแก อาคาร หองสมุด หองประชุมหรือปฏิบัติการ หองพักอาจารย และเครือขายองคกร

ภาครัฐและเอกชนท่ีสนับสนุนพ้ืนท่ีในการศึกษา  

3) บุคลากร ไดแก อาจารย ผูปฏิบัติงาน เครือขายองคกรภาครฐัและเอกชนท่ีสนับสนุนบุคคลากรใน

การศึกษา วิทยากร อาจารยพิเศษ นักวิชาการ ปราชญ และเพ่ือนตางสถาบัน  

4) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูตางๆ ท้ังอุปกรณและบริหารจัดการ
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สถานท่ี  

2.รวมพิจารณาถึงความเหมาะสม ความจําเปนเรงดวน และความคุมคา เพ่ือจัดเรียงลําดับสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูท่ีควรมีมากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด  

3.รวมพิจารณาประเด็นท่ีหลักสูตรไมสามารถดําเนินการเองได จัดทําโครงการเพ่ือเสนอขอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูดังกลาวไปยังระดับคณะ สถาบันและมหาวิทยาลัย เชน สถานท่ี (ยกเวนเครือขายองคกรภาครัฐและเอกชนท่ี

สนับสนุนพ้ืนท่ีในการศึกษา) และงบประมาณ  

4.รวมพิจารณาประเด็นท่ีหลักสูตรสามารถดําเนินการเองได จัดสรรงบประมาณเพ่ือการไดมาของสิ่ง

สนับสนนุการเรียนรูนั้นๆ เชน อุปกรณ (ยกเวนสัญญาณ WIFI) และบคุลากร  

5.เม่ือไดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีตองการแลว ควรมีการจัดเก็บใหเปนระบบและมีมาตรฐาน และทํา

ฐานขอมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของสาขาวิชา  

6.ควรมีมาตรการในการทํานุบํารุงรักษา ซอมแซม update รวมถึงการเปลี่ยนใหม ใหทันสมัยอยูเสมอ 

 

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

1 อุปกรณ  

1) หนังสือและสื่อสิ่งพิมพท่ีมีเนื้อหาเฉพาะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

ในปการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตรไดขอความอนุเคราะหสํารวจหนังสือและสื่อสิ่งพิมพท่ีมี

เนื้อหาเฉพาะทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จากสํานักวิทยาบริการพบวา มีแหลงความรูท่ีสนับสนุนวิชาการ

ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมถึงหนังสืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 

ลําดับท่ี ส่ือการเรียนรู จํานวน (เลม) 

1 หนังสือ 

- สังคมวิทยา 

- มานุษยวิทยา 

- ประวัติศาสตร 

- ศาสนา 

- วัฒนธรรม 

- โบราณคดี 

 

130 

150 

370 

625 

183 

16 

2 วารสาร 

- วารสารดานสังคมวิทยา 

- วารสารดานมานุษยวิทยา 

 

26 

9 

3 วิทยานิพนธ 246 

รวม 1,755 
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2) เครื่อง computer เครื่องสแกนเนอร เครื่องปริ๊นเตอร กลองถายรูป เครื่องฉายโปรเจคเตอร 

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดดําเนินการเสนอโครงการชุด ครุภัณฑเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานสาขาวิชาสังคมศาสตร ซ่ึงประกอบดวย คอมพิวเตอร เพ่ือใชประกอบการสอนและการสืบคนสําหรับ

อาจารยและนักศึกษาและใชกอตั้งศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ซ่ึงในปการศึกษา 2561

หลักสูตรฯ ไดรับคอมพิวเตอรไวในหองสาขา 1 ชุด และหองศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 4 

ชุด เครื่องสแกนเนอร 1 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร 1 เครื่อง กลองถายรูป 1 ตัว เครื่องฉายโปรเจคเตอร 1 เครื่อง 

2. สถานท่ี  

ในปการศึกษา 2561 กรรมการบริหารหลักสูตร รวมพิจารณาเพ่ือเสนอขอหองปฏิบัติการทางวัฒนธรรม ซ่ึง

ในเบื้องตนหลักสูตรฯ ไดรับมอบอาคารเรียนชั้น 5 หอง 156 ใหสําหรับเปนศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุ

ภูมิภาคลุมน้ําโขง สําหรับปฏิบัติพันธกิจของอาจารยในหลักสูตรฯ และเปนพ้ืนท่ีสําหรับปฏิบัติการของนักศึกษา 

3.บุคลากร  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยตางสาขามาชวยจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาท่ีเปนศาสตรเฉพาะดาน เชน รายวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและวัฒนธรรม โดยไดรับความอนุเคราะห

จากคุณ โดยวิทยากร คุณรามราฆพ แสนคําคิด Nestlé’ Area Executive เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือ

สรางแรงบันดาลใจในการศึกษาและการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย นอกจากนี้สําหรับผูเขารวมยังไดฝกปฏิบัติชงกาแฟ

เพ่ือสงเสริมผูประกอบการรุนเยาวอีกดวย 

4.งบประมาณ  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดจัดสรรงบประมาณไว 2 สวน 1) งบครุภัณฑ เพ่ือจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรูตางๆ 2) งบบริหารจัดการสาขา สนับสนุนสงเสริมอาจารยในหลักสูตรไดไปพัฒนาตนเอง ตาม

ศาสตรและความเชี่ยวชาญของตนเอง 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน)  

1. การบริหารจํานวนหนังสือเฉพาะดานท่ีใชประกอบการเรียนการสอนในแตละรายวิชา ใหมีจํานวน

เพียงพอตอนักศึกษาและมีความสมดุลกันในทุกรายวิชา  

2. การจัดซ้ือหนังสือในป 2562 ควรมีจํานวนมากข้ึนกวาป 2561 เนื่องจากมีรายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ิมข้ึน  

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรฯ ไดพิจารณาเสนอใหอาจารย ดร. วิสฏิฐ คิดคําสวน ดําเนินการตรวจสอบสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกทานรวมกันตรวจสอบและดูแล  

ไดมีมติท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรวาในปการศึกษา 2562 หลักสูตรฯจะเสนอขอเพ่ิมงบประมาณ

ใหกับโครงการศูนยชาติพันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง เพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอตอ

จํานวนนักศึกษาและรายวิชาท่ีเพ่ิมข้ึน  
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เอกสารอางอิง 

1) รายงานการประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 2/2562 

6.1-3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู 

เปาหมายเชิงปริมาณ อาจารยและนักศึกษาทุกคน 

เปาหมายเชิงคุณภาพ อาจารยและนักศึกษามีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 70 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการทํางาน) 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไมนอยกวารอยละ 70 ของ

จํานวนนักศึกษา และมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  

2. การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ไมนอยกวา

รอยละ 70 ของจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และมีคาเฉลี่ยไมนอยกวา 3.5  

3. การใชผลวิเคราะหท่ีงานประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยดําเนินการให หรือรวมกันออกแบบเนื้อหา

การประเมินเอง  

• ผลการดําเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทํางาน) พบวา  

ในปการศึกษา 2561 หลักสูตรไดทําการสํารวจความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู โดยเก็บขอมูลจาก

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินท่ีไดมาปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูใหเพียงพอ และทันสมัย ตามความตองการของอาจารย และนักศึกษาตอไป ซ่ึงในปการศึกษา 

2561 มีผลการประเมินดังนี้ 

1. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยอยูในระดับ

มาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.10 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษาอยูใน

ระดับมาก ท่ีคะแนนเฉลี่ย 4.12 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงประเด็นท่ีเกิดจากการทบทวน) พบวา  

ควรมีการรายงานผลความพึงพอใจเปรียบเทียบกับปท่ีผานมา หรือ 3 ปยอนหลัง และพิจารณาประเด็นท่ีได

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุด เพ่ือหาแนวทางแกไขปรับปรุง  

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยตองแสดงผลท่ีเกิด

จากการปรับปรุง) พบวา  

การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีจํานวนนักศึกษาท่ีประเมิน มากกวา

รอยละ 70 ผลการประเมินนาเชื่อถือ 
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ตัวบงช้ี อธิบายกระบวนการดําเนินงาน 

เอกสารอางอิง 

1) รายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู 
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หมวดที ่6  ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ตารางท่ี 6.1  ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความเห็นของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

การนําไปดําเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคม

วิทยาและมานุษยวิทยา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- หากสามารถพัฒนาหลักสูตรท่ีเชื่อมการ

ทองเท่ียวไปกับเรื่องการจัดการทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม ท้ังดานวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ประวัติศาสตร และแหลงโบราณคดี จะทํา

ใหการจัดการการการทองเท่ียวมีความ

ลึกซ้ึงข้ึน และเปนการสรางเศรษฐกิจ

สรางสรรค ท่ีเชื่อมโยงประวัติศาสตร สังคม 

ชุมชน วัฒนธรรม เขากับการสรางงานและ

อุตสาหกรรมการบริการ เพ่ิมระดับรายได

และเงินตราตางประเทศใหระบบเศรษฐกิจ

ผานความรูท่ีลึกซ้ึงทางสังคม และนําไปสู

การสรางเศรษฐกิจท่ีกอใหเกิดความยั่งยืน

แกสังคมและชุมชน  

- ควรเพ่ิมวิชาประเภททักษะใหมากข้ึน 

โดยเฉพาะเก่ียวกับการจัดการ การบริหาร 

การเขียน การผลิตสื่อภาพยนตร หากให

ทักษะเหลานี้เชื่อมโยงกับการทองเท่ียวไดก็

จะดีมาก 

2. ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ ภาควิชา

ประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

- ควรจะเพ่ิมรายวิชาท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับ 

“มรดกไทยดานประเพณีและพิธีกรรมเพ่ือ

การทองเท่ียว” เขามา เพ่ือใหครอบคลุมกับ

ควรนําขอเสนอท้ังหมด

เปนแนวทางในการ

ออกแบบหลักสูตร

ปรับปรุงใหมเพ่ือใหมี

ความทันสมัย 

สอดคลองกับความ

ตองการของตลาดและ

สังคม และมีแนวทาง

ชัดเจนในการจัดการ

หลักสูตรและการเรียน

การสอนอยางเปน

รูปธรรม 

นําไปสูการออกแบบเพ่ือปรับปรุงจากเดิม

คือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ทองเท่ียวเพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความ

รอบรูและลึกซ้ึงในดานมานุษยวิทยาและ

สาขาท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะดาน

ประวัติศาสตร โบราณคดี การจัดการ

วัฒนธรรมและการทองเท่ียว เพ่ือทํา

ความเขาใจมนุษยอยางเปนองครวม

ครอบคลุมท้ังมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมในภาพรวมของการพัฒนาท่ี

อยางยั่นยืน โดยเนนพ้ืนท่ีในกลุมประเทศ

ลุมแมน้ําโขงและอาเซียน เพ่ือใหสามารถ

นําไปใชในการประกอบอาชีพอยางเปน

รูปธรรมและมีทางเลือกท่ีหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน 
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แหลงทองเท่ียวและเทศกาลทองเท่ียวเชิง

ประดิษฐใหมท่ีกําลังเพ่ิมจํานวนมากข้ึนใน

สังคมไทย 

3. นายตระกูล อานัด ผูอํานวยการ

สํานักงานทองเท่ียวและกีฬา จังหวัด

นครพนม 

- เนนใหนักศึกษาเรียนรูจากการปฏิบัติและ

การลงภาคสนามมากกวาการเรียนใน

หองเรียนเพียงอยางเดียว อาจเพ่ิมรายวิชา

ท่ีเปนการศึกษาอิสระ (Independent 

Study) โดยใหพ้ืนท่ีนักศึกษาในการเลือก

หัวขอการทําวิจัยหรือโครงการการจัดการ 

พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑทาง

วัฒนธรรมหรือมุงเนนการปลูกฝงให

นักศึกษาเปนผูประกอบการทางสังคม 

(social entrepreneur) 

4. นายสุริยัน โสรินทร รักษาการ

ผูอํานวยการการทองเท่ียวแหงประเทศ

ไทย จังหวัดนครพนม 

- ควรทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ หรือ 

MOU กับหนวยงานตางๆในทองถ่ิน เชน 

เทศบาลเมืองนครพนม โรงเรียน หรือวัด 

โดยขอใหทางหนวยงานเหลานั้นออกใบ

ประกาศนียบัตรเพ่ือรับรองคุณวุฒิการเปน

มัคคุเทศกประจําสถานท่ีทองเท่ียวแตละ

แหงในเขตเทศบาลเปนการเฉพาะ วิธีนี้อาจ

ทําไดงายกวาการจัดอบรมไกดใหนักศึกษา

ภายหลังเรียนจบคอรสเวิรค ซ่ึงตองใช

ระยะเวลายาวนานและเสียคาใชจายสูง 

และประการสุดทายคือคณาจารยใน

หลักสูตรฯ ควรเนนใหนักศึกษาไดไปฝกงาน

นอกสถานท่ี 
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5. อาจารยนริชยา โกสาแสง อาจารย

โรงเรียนเทศบาล ๓ (พินิจ พิทยานุสรณ)  

- การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมกําลังไดรับ

ความนิยมในปจจุบัน รวมถึงจังหวัด

นครพนมมีโบราณสถานท่ีเกาแก ท่ีพ่ึง

คนพบ มหาวิทยาลัยนครพนม ควรเปน

องคกรหลักในการศึกษาขยายการคนควา 

และปรับปรงุพัฒนาสถานท่ีทางวัฒนธรรม

ใหนาสนใจ นอกจากนั้นควรมีการบอกเลา

เรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมมนุษยผาน

ประวัติศาสตร อันเปนผลเก่ียวเนื่องกับ

วัฒนธรรมของจงัหวัดนครพนม 

- ควรมีการจัดทําเปนพิพิธภัณฑ และมีการ

นําเสนอท่ีนาสนใจ เขาใจงาย รวมท้ังควรมี

การศึกษา ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม 

ภาพวาด รูปปนและแกะสลัก ศาสนา 

รวมถึงพิธีกรรมตางๆทางศาสนา วิถีชีวิต 

เสื้อผา การแตงกาย อาหาร ประเพณี 

วัฒนธรรมพ้ืนบาน เทศกาลตางๆ 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 6.2  การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปท่ีสํารวจ)  

เนื่องจากเปนหลักสูตรฯ ใหม ยังไมมีบัณฑิต จึงยังไมมีการประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา 

กระบวนการประเมิน 

 

 

 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

 

 

 

 

ตารางท่ี 6.3  การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

เนื่องจากเปนหลักสูตรฯ ใหม ยังไมมีบัณฑิต จึงยังไมมีการประเมินจากผูใชบัณฑิต 

กระบวนการประเมิน 

  

 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

    

 

 

 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
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หมวดที ่7  แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 7.1  ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

 

แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลา 

ท่ีแลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการได

สําเร็จ 

- แผนการรับและแตงตั้ง

อาจารยท่ีทางสาขาวิชา

ไดประเมินความเสี่ยง

ของสาขาวิชา 

ม.ค. – พ.ค. 2562 อ.ณรงคฤทธิ์ สุมาล ี - สาขาวิชาไดจัดทําแผนการรับและ

แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบลงใน 

มคอ.7 

- แผนสงเสริมการเรียนรู

ใหกับนักศึกษา พรอม

ท้ังสรางแรงจูงใจ เพ่ือให

นักศึกษาไมลาออก

กลางคัน 

 

พ.ย. - ธ.ค. 2561  

 

อ.ณรงคฤทธิ์ สุมาล ี - หลักสูตรฯ ไดจัดโครงการปนคําเวา

เสวนาวิชาการ ครั้งท่ี 10 ประเด็น 

“ปนคําเวา ปนแรงบันดาลใจ จุดไฟ

ฝนในตัวคุณ” จัดเม่ือวันท่ี 12 

พฤศจิกายน 2561 โดยวทิยากร คุณ

รามราฆพ แสนคําคิด Nestlé’ Area 

Executive และจัดโครงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษา (มานุษยวิทยา

เดินดิน) เม่ือวันท่ี 21-23 ธันวาคม 

2561 โดยเดินทางไปศึกษานอก

สถานท่ี 

- แผนจัดหาอาจารย

ประจําหลักสูตรท่ีมี

ความสอดคลองกับ

สาขาวิชาท่ีมีสัดสวนใน

วิชาเอกท่ีชัดเจน  

- แผนการเขาสูตําแหนง

ทางวิชาการของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

 

ส.ค. – พ.ย. 2561 

 

ดร.วิสิฏฐ คิดคําสวน - ในปการศึกษา 2561 ตามแผน

บริหารอาจารยจะมีอาจารย สําเร็จ

การศึกษาคุณวุฒิปริญญาเอก สาขา

มานุษยวิทยา จํานวน 1 คน และ

กลับจากลาศึกษาตอปริญญาเอก 

(ยั งไม สํ า เร็จการศึกษา) โดยีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาโทดาน

ประวัติศาสตรเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต จํานวน 1 คน 

- สาขาวิชาจัดทําโครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารย เพ่ือเขาสูตําแหนง
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แผนดําเนินการ 
กําหนดเวลา 

ท่ีแลวเสร็จ 
ผูรับผิดชอบ 

ความสําเร็จของแผน/ 

เหตุผลท่ีไมสามารถดําเนินการได

สําเร็จ 

ทางวิชาการ  

- จัดทําแผนพัฒนาอาจารย

รายบุคคล 

แผนจัดหาสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูเพ่ือใหเกิด

ความพรอมในการ

จัดการเรียนการสอน 

 

ธ.ค. 2561 – มี.ค. 

2562 

 

อ.ณรงคฤทธิ์ สุมาล ี - หลักสูตรฯ ไดจัดโครงการศูนยชาติ

พันธุและวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุม

น้ําโขง ซ่ึงประกอบดวยหองศูนยฯ 

ฐานขอมูล หนังสือ เอกสาร สื่อ

นิทรรศการ และจัดกิจกรรมสนับสนุน

การเรียนรู โดยการลงพ้ืนท่ีศึกษา

ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรม

ชุมชนทองถ่ินในเมืองนครพนม 

 

ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  

ปรับปรุงหลักสูตรจากเดิมคือหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เปน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทองเท่ียวเพ่ือผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความ

รอบรูและทักษะสามารถปฏิบัติไดจริงในดานมานุษยวิทยาและสาขาท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะดานประวัติศาสตร 

โบราณคดี การจัดการวัฒนธรรมและการทองเท่ียว เพ่ือทําความเขาใจมนุษยอยางเปนองครวมครอบคลุมท้ังมิติ

ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภาพรวมของการพัฒนาท่ีอยางยั่นยืน โดยเนนพ้ืนท่ีในกลุมประเทศลุมแมน้ํา

โขงและอาเซียน เพ่ือใหสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพอยางเปนรูปธรรมและมีทางเลือกท่ีหลากหลายมาก

ยิ่งข้ึน 

 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับปการศึกษา 2562  

เปดดําเนินการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ทองเท่ียว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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สวนท่ี 3 

ผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินรายตัวบงช้ีระดับหลักสูตร 

 

ตัวบงชี้คุณภาพ 
ผลการ 

ดําเนินงาน 

 บรรล ุ

 ไมบรรล ุ

คะแนน     

ประเมิน 

ตนเอง 

ระดับ 

คุณภาพ 

1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลกัสตูรท่ีกําหนดโดย สกอ. หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เนื่องจากเปนหลักสูตรฯ เขารับการประเมิน จึงยังไม

สามารถประเมนิได 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเรจ็การศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 

3.2 การสงเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 3.00  3.00 ปานกลาง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 3.00  3.00 ปานกลาง 

4.2 คุณภาพอาจารย 3.33  3.33 ดี 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 3.00  3.00 ปานกลาง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  3.00 ปานกลาง 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3.00  3.00 ปานกลาง 

5.3 การประเมินผูเรียน 3.00  3.00 ปานกลาง 

5.4 ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รอยละ 

87.50 

 4.00 ดี 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3.00  3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 6 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้ 3.12 ดี 
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ตารางท่ี  3.2  การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องคประ

กอบท่ี 

คะแนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  หลักสูตรได/ไมไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 –
 6

 

2 ยังไมมีบัณฑิต - 

3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 

4 3 3.11 - - 3.11 ด ี

5 4 3.00 3.33 - 3.17 ดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 11 3.04 3.17 - 3.12 ดี 

ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับ.......   

 


