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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่นำเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดำเนินงานจริง 

 1. เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจำหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
 2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
 3.  มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
            ( ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่หนึ่ง นายวิสิฏฐ์ คิดคำส่วน 
1. วิสิฏฐ ์คิดคำส่วน. (2562). การศึกษาแนวคิดเชิงคุณธรรม จริยธรรมจากบุคคลสำคัญเพ่ือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติตนของนักศึกษาวิชาคุณธรรม จริยธรรมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 16(72), 17-23.  

2. วิสิฏฐ ์คิดคำส่วน และทิฆัมพร สิงโตมาศ. (2562). แนวทางการฟื้นฟูและบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ 
ชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม. วารสารอารยธรรม
ศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร. 10(1), 39-64. 

3. วิสิฏฐ ์คิดคำส่วน และทิฆัมพร สิงโตมาศ. (2561). การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจากความทรงจำ
ของชุมชนบ้านนาบัว ตำบลโคกหินแฮ่ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม ระหว่าง พ.ศ.
2369-2551. วารสารภูพานสาสน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. 1(1), 171-195. 

4. วิสิฏฐ ์คิดคำส่วน. (2561). ภาพลักษณ์ความงามของผู้หญิงลาวในวรรณคดีลาว. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 9(1), 202-223. 

5. วิสิฏฐ ์คิดคำส่วน (2560). การตีความเชิงสัญลักษณ์เรื่องเสาค้ำฟ้าของพระธาตุพน. วารสารวิจิตรศิลป์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 8(2), 103-144. 

6. วิสิฏฐ ์คิดคำส่วน (2560). แนวคิดเรื่องมนุษย์ในวรรณกรรมเรื่องปฐมกัปปู่สังไขยะพื้นโลกชาดก. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 8(1), 231-254. 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สอง นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
1. ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (2564). เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ตระกูลภาษาไทในเวียดนาม ใน รายงานการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 13. (หน้า 363-383). 
นครพนม: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (2562). การโอบรับ ปรับตัวของชุมชนคนไตท่ามกลางบริบทการทำให้เป็นสินค้าของ
สังคมเวียดนามร่วมสมัย ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์
ไทยครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนยิมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน”. (หน้า 528-546). 
มหาสารคาม: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 
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3. ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (2562). ข้อสังเกตว่าด้วยประวัติศาสตร์สังคมของหลักบ้านหลักเมืองในชุมชนลุ่มน้ำ
โขง. วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร. 10(1), 119-158. 

4. ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (2560). บุญราศีมรณสักขีแห่งสองคอน : การสร้างความทรงจำร่วมและตัวตนทาง
ศาสนาของคริสต์ท้องถิ่น ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการด้านวิชาปรัชญาและ
ศาสนา “ศาสนากับรัฐ: Fundamentalism, Secularism และ Post-Secularism”. (หน้า 
24-40). นครปฐม: คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

5. Sumalee, N. and Manorom, A. (2019). Living museum: Management of Museum based 
Learning. Proceedings of the 1th National and International Conference of 
Kalasin University on Recent Innovations of Science and Social Sciences for 
Sustainability, July 15th – 16th, 2019.( KSUC-OI-023, pp.228-245). Kalasin 
University, Kalasin, Thailand. 

6. 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. 

7. 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. 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สาม นายสุริยา คำหว่าน 
1. สุริยา คำหว่าน. (2564). นวัตกรรมการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและ

ความสัมพันธ์ไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้บริบทลุ่มน้ำโขงตอนกลาง. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม, 11(3), 43-54. 

2. สุริยา คำหว่าน. (2563). อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์: พื้นที่แห่งความทรงจำร่วมเชิงชาตินิยมใน 
ชุมชนเวียดนามโพ้นทะเล ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้าน
มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา ครั้งที่2  “คลี่-คลาย-ญ่าย-เคลื่อน” .อุบลราชธานี: 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 

3. สุริยา คำหว่าน และทวีศักดิ์ เผือกสม. (2562). โฮจิมินห์กับสำนึกชาตินิยมทางไกลในชุมชนเกี่ยวบ่าว
นครพนม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 9(3), 122-131.  
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4. สุริยา คำหว่าน และวัชรี แซงบุญเรือง. (2562). การสลายเส้นเขตแดนโดยท้องถิ่น: การสร้างความ
ร่วมมือข้ามรัฐชาติภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม) 9 จังหวัดที่
ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวที
วิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 13 “ภูมิภาคนิยมและท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน 
(New Regionalism and Localism in the Borderless World”. (หน้า 88-105). 
มหาสารคาม: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

5. สุริยา คำหว่าน และทวีศักดิ์ เผือกสม. (2560). โฮจิมินห์ ณ บ้านนาจอก: จากความทรงจำของเกี่ยว
บ่าวสู่อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 11 “เปิดโลกสุนทรีย์ในวิถีมนุษยศาสตร์ (Exploring 
Aesthetic Dimensions in the Humanities”, (เล่ม 1, หน้า 219-235). กรุงเทพฯ: 
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สี่ นางสาวสุภัทรา เขียวศรี 
1. Khiaosri, Supratra. (2022). The Value of Tha Non Kon Dern: Walking Street as a Space 

to Enhance Tourism in Nakhon Phanom Province, International Journal of 
Multidisciplinary in Management and Tourism, 6(1), Online.    

2. สุภัทรา นพฤทธิ์. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่จัดกิจกรรม MICE.
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 14(2 ), 43-56. 

3. สุภัทรา เขียวศรี. (2561). แนวทางพัฒนาการตลาดอุตสาหกรรมไมซ์ในเขตอำเภอเมืองจังหว ัด
นครพนม ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “เรื่องคุณภาพการบริหาร
จัดและนวัตกรรม ครั้งที่ 3”. (หน้า 677-648). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น. 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ห้า นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
1. อนุชิต สิงห์สุวรรณ. (2564). จากผีบุญถึงคนเสื้อแดง: ประวัติศาสตรการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผู

คนในภาคอีสาน ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
ครั้งที่ 13. (หน้า 342-361). นครพนม: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยและ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

2. อนุชิต สิงห์สุวรรณ. (2562). สำนักหออาสนะคำพญาศรีสุทโธนาคราช: ชุมชนพิธีกรรมของผู้คนที่คำชะ
โนด ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 
13 ภูมิภาคนิยม และท้องถิ่นนิยมสมัยใหม่ในโลกไร้พรมแดน, (หน้า 279-295). 
มหาสารคาม: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.  
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3. อนุชิต สิงห์สุวรรณ และทวีศักดิ์ เผือกสม. (2560). ตำนานร่างจุติ : การสร้างตัวตนของชาวอำเภอบ้าน
ดุง จังหวัดอุดรธานี ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัย
มนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 11 เปิดโลกสุนทรีย์ ในวิถีมนุษยศาสตร์ (หน้า 493-507). 
กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร. 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่หนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน 
 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่  10 พฤษภาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สอง อาจารย์ ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่  10 พฤษภาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สาม อาจารย์ ดร.สุริยา คำหว่าน 
 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่  10 พฤษภาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่สี่ อาจารย์ สุภัทรา เขียวศรี 
 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่  10 พฤษภาคม 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนที่ห้า อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ 
 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่  10 พฤษภาคม 2565 
 
เห็นชอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์                (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 
 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 
เห็นชอบโดย อาจารย์ ดร.วรวฒุิ อินทนนท์                                 (คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์) 
 
 ลายเซ็น................................................................................. ....วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 
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ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีที่ผ่านมา 
 

ประเด็นข้อเสนอแนะ 
(จุดแข็ง/จุดอ่อน) 

ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
(แนวทางเสริม/แนวทางแก้ไข) 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 

 
- สาขาวิชาฯจัดกิจกรรมและช่องทางในการพบปะให้คำปรึกษา
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนและจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา โดยจัดกิจกรรม
พบปะนักศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การ
รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และยังได้เพ่ิมช่องทางในการพบปะ
และให้คำปรึกษานักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย และมีการจัดให้มีการ
นัดพบเพ่ือปรึกษาหารือในโอกาสต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการ
พบปะกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกบ่ายวันพุธ ณ ห้อง 
156 ซึ่งสาขาวิชาฯได้ออกแบบให้เป็นห้องสมุดสาขาวิชา และได้
จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาที่ขอคำปรึกษาด้วย ซึ่งจากการจัด
กิจกรรมพบปะให้คำปรึกษานักศึกษาพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่มี
ปัญหาในการเรียน โดยเฉพาะการอ่านหนังสือไม่เข้าใจ และด้วย
เงื่อนไขของสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
(COVID19) ยิ่งทำให้มีปัญหาในการเรียนการสอนเพราะต้องใช้
วิธีการสอนออนไลน์เป็นหลัก นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องการเงิน 
ซึ่งทำให้นักศึกษามีความห่วงกังวลและไม่มีความม่ันคงใน
การศึกษา ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการหาวิธีจัดการต่อไป 

- สาขาวิชาฯจัดกิจกรรม/โครงการในการศึกษาภาคสนามและ
การศึกษาในสถานที่จริงที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมพูน
ประสบการณ์และแรงบันดาลใจโดยบูรณาการกับรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง เช่น การดำเนินโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน: การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 โดยร่วมกับหน่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 
ดำเนินจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เรียนรู้การขุดค้นและขุดแต่งแหล่งโบราณสถานเมืองมรุกขนคร 
(เมืองนครพนมเดิม) บ้านหนองจันทน์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.
นครพนม ซึ่งดำเนินการโดยสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี 
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
- ควรมีการบูรณาการการทำวิจัยร่วมกับสาขา
อ่ืน เนื่องจากหลักสูตรมีวิชาที่เชิญอาจารย์
ผู้สอนมาจากหลายสาขา ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหลักสูตรและการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ในหลักสูตร 

 
- สาขาวิชาฯ จัดทำโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่มีการบูรณา
การกับศาสตร์ที่เก่ียวข้องมากขึ้น โดยให้ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีและมานุษยวิทยาเป็นฐานแกนในการร้อยรัดเชื่อมโยง
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อผลิตงานวิจัย/วิชาการในเชิงพัฒนาและประยุกต์ใช้
ประโยชน์ได้จริง 
- อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี ได้ดำเนินโครงการวิจัย “การศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครพนมเพ่ือก่อตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต” 
(งบประมาณสนับสนุนโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) ซึ่งมีคณะ
นักวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากสาขาวิชาต่างๆหลากหลาย คือ 
ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว 
เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้
ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและมานุษยวิทยาเป็นฐาน
แกนในการร้อยรัดเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตร
และการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 

- อ.ดร.สุริยา คำหว่าน ได้ดำเนินโครงการวิจัย “การเชื่อมโยง
แหล่งท่องเทีย่วเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์
ไทย-เวียดนาม” งบประมาณสนับสนุนจาก  สำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
ซึ่งมีคณะนักวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากสาขาวิชาต่างๆ
หลากหลาย คือ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ท่องเที่ยว 
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยา
เป็นฐานแกนในการร้อยรัดเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทำให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หลักสูตรและการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 
- อ.ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ ได้ดำเนินโครงการวิจัย “ศึกษา
แนวทางการจัดการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุ
เทน จังหวัดนครพนม” กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรม
ทรัพยากรธรณ ีซึ่งมีคณะนักวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจาก
สาขาวิชาต่างๆหลากหลาย คือ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา 
ท่องเที่ยว นฤมิตศิลป์ การออกแบบ คอมพิวเตอร์ โดยใช้ศาสตร์
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ด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาเป็นฐานแกนในการร้อยรัด
เชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เก่ียวข้องทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้าม
ศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหลักสูตรและการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 
- อาจารย์ประจำสาขาฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับการศึกษา
และประกาศเขตอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าให้เป็นมรดกจังหวัด
นครพนม (งบประมาณสนับสนุนโดยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจ.นครพนม) ซึ่งปี 2564 กำหนด
แผนให้มีการดำเนินการ 5 ชุมชน (ชุมชนบ้านท่าอุเทน, ชุมชน
บ้านนาจอก, ชุมชนตลาดนครพนม, ชุมชนเกลือศรีสงคราม และ
ชุมชนท่าค้อ-หนองจันทน์) ซึ่งมีคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากร
จากสาขาวิชาต่างๆหลากหลาย คือ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา 
ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ การศึกษา เกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหลักสูตรและการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ในหลักสูตร 

- อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี ผศ.ดร.วิสิฏฐ ์คิดคำส่วน และอ.ดร.
สุริยา คำหว่าน ได้ดำเนินงานวิจัย “ตัวตนคนข้ามชาติ : การ
เคลื่อนย้ายและคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวใน
เขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม”(งบประมาณสนับสนุนโดย 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) ซึ่งมี
คณะนักวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากสาขาวิชาต่างๆหลากหลาย 
เช่น ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว 
เกษตรศาสตร์ พยาบาล ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างศาสตร์ในการดำเนินการวิจัยข้ามศาสตร์ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อหลักสูตรและการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ในหลักสูตร  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 
- ผลการดำเนินงานที่เกิดจากการปรับปรุง 
หากมีการพัฒนาแล้วจะทำให้หลักสูตรมีการ
ทำงานตามวงรอบที่ชัดเจน 

 
 
- สาขาวิชาฯมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ทบทวนเนื้อหาสาระรายวิชาเพ่ือให้ทันสมัยต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเป็นระยะ 

- สาขาวิชาฯมีแผนที่จะปรับปรุงและเปิดหลักสูตรใหม่ คือ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ใน
ปีการศึกษา 2566 
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ส่วนที ่1 
 

บทสรุปการบริหารหลักสตูร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรปรับปรุง ปี
การศึกษา 2562 เพ่ือให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 โดยมีการปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ.2559 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปัจจุบันมีอาจารย์ประจำหลักสูตรจำนวน 5 คน และมี
นักศึกษาจำนวน 12 คน  

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

 ในปีการศึกษา 2564 จากการประเมินตนเอง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.65 คุณภาพ
อยู่ในระดับ ดี เมื่อแยกเป็นรายองค์ประกอบผลการประเมินเป็น ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.77 อยู่ในระดับ

คุณภาพ ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 อยู่ในระดับ

คุณภาพ ปานกลาง  
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.63 อยู่ในระดับ

คุณภาพ ดี 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน จำนวน 4 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน

ตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.50 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 

อยู่ในระดับคุณภาพ ดี 
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.77 ดีมาก 2 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 4 3.63 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.65 ด ี 13 ตัวบ่งชี้ 
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ส่วนที่ 2 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 20160261100028 
 
ตารางท่ี 1.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

มคอ.2 ปีการศึกษา 2564 

ผลงานทางวิชาการ 
ทีต่ีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง5 ปี 

(2560 - 2564) 
(นับปีปฏิทิน) (กรอกเป็นจำนวนเร่ือง) 

1. นายวิสิฏฐ ์คิดคำส่วน  1. นายวิสิฏฐ ์คิดคำส่วน  6 เรื่อง 
2. นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 2. นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 7 เรื่อง 
3. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์ 3. นายสุริยา คำหว่าน 5 เรื่อง 
4. นางสาวสุภัทรา เขียวศรี  4. นางสาวสุภัทรา เขียวศรี  3 เรื่อง 
5. นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 5. นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 3 เรื่อง 
 
ตารางท่ี 1.2  อาจารย์ประจำหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี 

(2560 - 2564) 
1. นายวิสิฏฐ ์คิดคำส่วน  6 เรื่อง 
2. นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 7 เรื่อง 
3. นายสุริยา คำหว่าน 5 เรื่อง 
4. นางสาวสุภัทรา เขียวศรี  3 เรื่อง 
5. นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 3 เรื่อง 
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ตารางท่ี 1.3  อาจารย์ผู้สอน 
 

1.3.1 อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ (อาจารย์ภายในสังกัดมหาวิทยาลัย) 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

1. นายวิสิฏฐ ์คิดคำส่วน  ปร.ด. (ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา) 
2. นายณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี มน.ม. (มานุษยวิทยา) 
3. นายสุริยา คำหว่าน ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
4. นางสาวสุภัทรา เขียวศรี  บธ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว) 
5. นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 
6. นางสาวปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา Ph.D. (Anthropology) 
7. นายโสรัจจ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ปร.ด. (เกษตรเชิงระบบ)  
8, นางสาวจิราภรณ์ พรหมเทพ บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
9. นางสาวสุรารักษ์ ศรีลาศักดิ์ ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) 
10. นายปิยะพงษ์ นาไชย บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
11. นางอาทิตยาพร ประสานพานิช บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
12. นางสาวดุษฎี ช่วยสุข บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) 
13. นางสาวพรหมภัสสร ชุณหบุญญทิพย์ ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ) 
14. นางสาวพรพรรณ พุทธเสน บธ.ม. (การจดัการการท่องเที่ยว)  
15. นายบุญธรรม ข่าขันมะณี บธ.ม. (การจัดการ) 
16. นางสาวสิริยาพร สาลีพันธ์ ศศ.ม. (วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ์) 
 

1.3.2 อาจารย์ผู้สอนพิเศษ (มาจากนอกสถาบัน) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 
- หลักสูตรฯ ไม่มีอาจารย์ผู้สอนพิเศษ (มาจากนอกสถาบัน) ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
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ตารางท่ี 1.4  การกำกับให้เป็นไปตามมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งช้ีที่ 1.1)  
 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 คน ซึ่งทุกคนเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพียง 1 หลักสูตรและ
ทำหน้าที่เป็นอาจารย์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษานี้ 

2 คุณสมบตัิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าจำนวน 2 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจำนวน 3 คน  
ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จำนวน 1 คน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน 
มีคุณวุฒิตรงสาขาและดำรงตำแหน่งทางวิชาการใน
สาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คน มีผลงานวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

3 คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท
หรือเทียบเท่า จำนวน 2 คน และมีคุณวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าจำนวน 3 คน ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดสอน และมีผลงานวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจำ 
- มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำ ที่มาจาก
ภายในสถาบัน จำนวน 16 คน คุณวุฒิระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าจำนวน 5 คน คุณวุฒิระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่าจำนวน 11 คน ในสาขาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
อาจารย์พิเศษ 
- หลักสูตรไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์พิเศษ 

10 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด หลักสูตรปรับปรุงปัจจบุัน ได้ดำเนินการเรียนการ
สอนมาเป็นเวลา 3 ปีการศึกษา ซึ่งหลักสูตรผ่านการ
ยกร่างและวิพากษ์ ผ่านนำเสนอต่อกรรมการสภา
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดำเนินงาน 

วิชาการ และผ่านการนำเสนอต่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว โดยมีขั้นตอนการพิจารณา ดังนี้ 
- ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2561 
วันที่ 28 มิถุนายน 2561  
- ที่ประชุมกรรมการคณะฯ ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 26 
เดือน กันยายน 2561 
- ที่ประชุมกรรมการสภาวิชาการฯ ครั้งที่ 3/2562 
วันที่ 15 เดือน มีนาคม 2562 
- ที่ประชุมกรรมการกลั่นกรอง ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 
10 เดือน พฤษภาคม 2562  
- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  
5/2562  วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2562 
- ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) วันที่ 28 
เมษายน 2564 
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หมวดที ่2  อาจารย์ (องค์ประกอบที่ 4) 
 
ตารางที่ 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1-1  การรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบทั้ง 5 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนมีคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีระบบและกลไกในระบบการรับอาจารย์ ที่ใช้ร่วมกับมหาวิทยาลัย ในการกำหนดคุณวุฒิในการรับสมัคร
อาจารย์ และการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบทางมหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 

การรับอาจารย์ 
1.1 หลักสูตรประเมินสภาพปัจจุบันอัตรากำลังของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ให้สอดคล้องกบัความ

ต้องการหลักสูตรและนำเสนอคุณสมบัติต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือดำเนินการประกาศรับสมัคร โดยกำหนดเป้าหมาย
คุณสมบัติและคุณวุฒิในการรับและแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้เป็นวุฒิด้านมานุษยวิทยาหรือวุฒิที่มี
ความสัมพันธ์ ในระดับมหาบัณฑิตขึ้นไปหรือเทียบเท่า เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตร หรือมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

1.3 หลักสูตรนำเสนอรายชื่อกรรมการคัดเลือกซ่ึงมาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทำหน้าที่ออกข้อสอบและตรวจข้อสอบข้อเขียนภาค ข สอบสัมภาษณ์และสอบสอน 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการในการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 
1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับแต่งตั้งออกข้อสอบข้อเขียน แล้วนำส่งงานการเจ้าหน้าที่และนิติ

การ เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อสอบคัดเลือก 
1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และมหาวิทยาลัยประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
1.7 มหาวิทยาลัยดำเนินการสอบข้อเขียนภาค ก และภาค ข และประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ

ภาค ข พร้อมทั้งประกาศวันสอบสัมภาษณ์และสอบสอน 
1.8 คณะกรรมการสอบคัดเลือกดาเนินการสอบสัมภาษณ ์และสอบสอนโดยกรรมการแต่ละคนให้คะแนน
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
และเลขานุการรวบรวมคะแนนสรุปคะแนนที่ได้นาส่งมหาวิทยาลัย 

1.9 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
1.10 หลักสูตรได้มีมติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้หลักสูตรโดยจัดทำสมอ.08 เสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สภาอนุมัติ 
1.11 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูล เพ่ือส่งให้คณะนำเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย

เพ่ือรับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
1.12 มหาวิทยาลัยนาส่งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

เสนอต่อ อว. เพื่อรับทราบ 
1.13 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดาเนินงานตามตามกระบวนการการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.14 นำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมเป็นคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยกำหนดผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้มีวุฒิด้านมานุษยวิทยาหรือวุฒิที่มีความสัมพันธ์ ในระดับมหาบัณฑิตข้ึนไปหรือเทียบเท่า เพื่อให้
สอดคล้องกับหลักสูตร 

1.2 หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคณะและคณะนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อ
แต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.3 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลและเสนอต่อ มหาวิทยาลัยนำเสนอข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้หลักสูตรจัดทำสมอ.08 เสนอต่อ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้สภาอนุมัติ) 

1.4 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูลที่มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาข้อมูลอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรต่อ
คณะ ในปีการศึกษา หลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ตามแบบ รายงาน 
สมอ.08 นำเสนอต่อคณะคณะนำเสนอ สมอ.08 ต่อ มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติและเสนอกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพ่ือแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน 

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามตามกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1.6 นำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและสอบสอน 

1.7 คณะกรรมการสอบคัดเลือกดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และสอบสอนโดยกรรมการแต่ละคนให้คะแนน
และเลขานุการรวบรวมคะแนนสรุปคะแนนที่ได้นำส่งมหาวิทยาลัย 

1.8 มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
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1.9 หลักสูตรได้มีมติเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้หลักสูตรโดยจัดทำสมอ.08 เสนอต่อ

มหาวิทยาลัยเพื่อให้สภาอนุมัติ 
1.10 หลักสูตรตรวจสอบข้อมูล เพ่ือส่งให้คณะนำเสนอรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย

เพ่ือรับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
1.11 มหาวิทยาลัยนำส่งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

เสนอต่อ อว. เพื่อรับทราบ 
1.12 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประชุมทบทวนผลการดำเนินงานตามตามกระบวนการการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.13 นำผลการทบทวนการดำเนินงานมาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

หลักสูตรได้นำระบบและกลไกดังกล่าวนำไปสู่การปฏิบัติ/การดำเนินการระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโดยมีการนำไปปฏิบัติดังนี้ 

ปีการศกึษา 2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 5 ท่านครบตามจำนวนที่กำหนดและ
ตรงตามหลักเกณฑ์ฑ์ของ สกอ. ที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งในการศึกษา 2564 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบทั้ง 5 คน ประกอบด้วย  

 1. ผศ.ดร.วิสฏิฐ์ คิดคำส่วน 
 2. อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 
 3. อาจารย์ ดร.สุริยา คำหว่าน 
 4. อาจารย์สุภัทรา เขียวศรี 
 5. อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ 
โดยกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ดำเนินการ ดังนี้ 
1) ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที ่4/2564 หลักสูตรฯ ได้มีการมอบหมายบทบาทหน้าที่ตาม

ภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2550 คือ 35 ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ 
โดยจะต้องมีหน้าที่ 4 ประการคือ งานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  

2) กำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 6 ครั้ง/ปีการศึกษา เพ่ือกำกับติดตามและ
หารือเก่ียวกับการดำเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และดำเนินการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที ่4/2564 
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• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

พบว่า ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ยังขาดกลไกในการพิจารณาถึงความเสี่ยงในการยังคงอยู่ของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือลาออกในอนาคต ดังนั้น ในการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 จึงได้ประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีมติให้มีการ
ปรับปรุงกระบวนการเพ่ือลดความเสี่ยงจากการดำเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เช่น เสียชีวิต การ
ลาออก การลาศึกษาต่อ หรือมีเหตุจำเป็นอืน่ๆ เช่น หมดคุณสมบัติในการต่อสัญญาจ้างอันเนื่องจากผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย หรือต้นสังกัดขอเรียกตัวคืนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสังกัดเดิม ดังนั้น เพ่ือให้สอดคล้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดและลดความเสี่ยงใน
การสรรหากรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในอนาคต ดังนั้น ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จึง
ได้มีมติทบทวนระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้ 

1) กรณีที่ 1 ประกาศรับใหม่จากบุคคลภายนอก (ให้คงตามระบบและกลไกเดิม) 
2) กรณีที่ 2 พิจารณาสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ใน มคอ. 2 

จากบุคคลภายในคณะและนอกคณะ 
เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกดิจาก

การปรับปรุง) พบว่า . 

จากการทบทวนและประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และท่ีประชุม
กรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 เห็นว่าในกรณีที่ 2 ว่าด้วยการพิจารณาสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีสมบัติสอดคล้องกับที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 จากบุคคลภายในคณะและนอกคณะฯ ซึ่งเป็นบุคคลภายใน
มหาวิทยาลัยนครพนมนั้น เพื่อให้หลักสูตรฯ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน อว. และมหาวิทยาลัย จึงได้เพ่ิมเติมการ
กำหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้  

1) ต้องสำเร็จการศึกษาและมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้านการทอ่งเทีย่ว การจัดการวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว  

2) ต้องมีคุณสมบัติหรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนมกำหนดไว้  
หลักสูตรได้มีการปฐมนิเทศและมอบหมายบทบาทหน้าที่ตามภาระงานขั้นต่ำของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

นครพนม พ.ศ. 2550 คือ 35 ชั่วโมงทำการ/สัปดาห์/ภาคการศึกษาปกติ โดยจะต้องมีหน้าที่ 4 ประการคือ งานสอน 
งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และกำหนดให้มีการประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตรอย่างน้อย 6 ครั้ง/ปีการศึกษา เพ่ือกำกับติดตามและหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และดำเนินการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 
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4.1-2  การบริหารอาจารย์  

เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ – อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานอย่างมีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
   

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนาธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีระบบกลไกการบริหารอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. กรรมการบริหารหลักสูตร กำหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

2. วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3. กำหนดสัดส่วนอาจารย์ประจำและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ควรมีตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษา อัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาในจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4. เข้าสู่ระบบการสรรหาสู่ระบบการธำรงรักษา 
5. วิเคราะห์ภาระงานกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 
6. พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ ตามการวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร/ความต้องการในการพัฒนา 
7. ติดตาม ควบคุม กำกับงาน สร้างแรงจูงใจ 
8. ประเมินผลกระบวนการบริหารอาจารย์ 
9. การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการการบริหารอาจารย์ตามผลการปะเมิน 
10. การรายงานผลการดำเนินงานและการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 กรรมบริหารหลักสูตรฯ ได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พบว่า ทุกคนมีคุณวุฒิที่ตรงและสัมพันธ์ครบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 40 ของ
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ในการวิเคราะห์ภาระงานกำหนดคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) กำหนดเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงาน กรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันกำหนดหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 6 ด้าน คือ 1) 
อาจารย์ที่ปรึกษา 2) การบริหารหลักสูตร 3) การจัดการเรียนการสอน 4) การวิจัยหรือผลงานวิชาการ 5) การบริการ



 19 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
วิชาการ 6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปฏิบัติหน้าที่ให้ ดังนี้ 

1) อาจารย์ที่ปรึกษา กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา อย่างน้อยคน
ละ 1 หมู่เรียน ซึ่งหลักสูตรฯ ได้กำหนดและวางแผนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2564 โดยให้ 
อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษารุ่น 2564 

2) การบริหารหลักสูตร จะแบ่งตามหมวดงานประกันคุณภาพการศึกษาของกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แก ่หมวดบัณฑิต หมวดนักศึกษาหมวดนักศึกษาและบัณฑิต หมวดอาจารย์ 
หมวดหลักสูตร หมวดการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน หมวดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวม 5 หมวด อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะรับผิดชอบดูแลคนละ 1-2 หมวด เพ่ือสะดวกในการทำงานประกันตลอดปีการศึกษา ซ่ึง
หลักสูตรฯ ได้กำหนดและวางแผนการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบการบริหารหลักสูตร ดังนี้ อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ 
สุมาลี รับผิดชอบหมวดอาจารย์ หมวดการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน อาจารย์สุภัทรา เขียวศรี อาจารย์ 
ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ รับผิดชอบหมวดนักศึกษาและบัณฑิต ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน และอาจารย์ ดร.สุริยา คำ
หว่าน รับผิดชอบหมวดหลักสูตรและหมวดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

3) การจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีภาระการสอนไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต/
สัปดาห์ และต้องสอนวิชาเฉพาะอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อภาคการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2564 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านมีภาระงานไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต/สัปดาห์ ทั้งวิชาเฉพาะและวิชาศึกษาทั่วไป  

4) การวิจัยหรือผลงานวิชาการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก
หน่วยงานต่างๆ บางท่านผลงานยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน บางท่านอยู่ในขั้นตอนการทำสัญญา และบางท่านได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งในปีการศึกษา 2564 มี ดังนี้ 

- อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ ได้เสนอโครงการและผ่านการพิจารณาให้ทุนจาก 1 แหล่งทุน คือ 1) 
ทุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ กรมทรัพยากรธรณี ในหัวข้อ “โครงการศึกษาแนวทางการจัดการองค์ความรู้ 
เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัด
นครพนม” 2) ทุนจกสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “นาหว้าพาเลาะ: นวัตกรรมท่องเที่ยว
วิถีถ่ิน 5 ชนเผ่าชุมชนนาหว้า” 

- อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี ได้เสนอโครงการและผ่านการพิจารณาให้ทุนจาก 3 แหล่งทุน คือ 1) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในหัวข้อ “การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมือง
นครพนมเพ่ือสร้างพิพิธภัณฑ์มีชีวิต” 2) ทุนจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อ “ตัวตนคนข้ามชาติ: การเคลื่อนย้าย
และคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม” 3) ทุนจากหน่วยบริหาร
และจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) ชื่อโครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนฐานทุนทาง
วัฒนธรรมผู้ไทเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

- อาจารย์สุภัทรา เขียวศรี ได้เสนอโครงการและผ่านการพิจารณาให้ทุนจาก 1 แหล่งทุน คือ 1) ทุน
สนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ประเภททุนสนับสนุนงานพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ชื่อโครงการวิจัย “มัคคุเทศก์วัยเก๋า: การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาศักยภาพของ
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กลุ่มผู้สูงวัยโดยประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม “การท่องเที่ยวโดยผู้สูง วัย” 
ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม”  

- อาจารย์ ดร.สุริยา คำหว่าน ได้เสนอโครงการและผ่านการพิจารณาให้ทุนจาก 1 แหล่งทุน คือ 1) 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม” 

5) การบริการวิชาการ หลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ได้ร่วมดำเนินการดังนี้ 
- “โครงการคลินิกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสัญจร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ บริการวิชาการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ

จัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งในปีการศึกษา 2564 
เนื่องจากไม่มีงบประมาณสนับสนุน จึงได้บูรณาการเข้ากับ “โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนหลุบอีเลิดให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครพนม” (ตามคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่  881/2564 เรื่อง แต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์จังหวัดนครพนม “หลุบอีเลิด” และคำสั่ง
จังหวัดนครพนม ที่  967/2564 เรื่อง แต่งตั้ งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์จังหวัดนครพนม “หลุบอีเลิด” (เพ่ิมเติม) โดยได้ดำเนินการศึกษาและสำรวจเส้นทางท่องเที่ยว ทั้งนี้ 
“หลุบอีเลิด”  เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน ปัจจุบันมีอุทยานแห่งชาติภูผายลเป็นหน่วยงานดูแล เดิมในอดีตเคย
เป็นฐานที่มั่นสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในเขตงาน 333 และเขตงาน 111 ถือว่าเป็นศูนย์กลาง
ของขบวนการคอมมิวนิสต์ในเขตภูพานและอีสานเหนือ หลุบอีเลิดครอบคลุมพ้ืนที่หลายตำบลของอำเภอนาแก จ.
นครพนมและบางส่วนของตำบลดงหลวง จ.มุกดาหาร ในอดีตนับว่าเป็นยุทธภูมิสำคัญในการสู้รบและปะทะกันอย่าง
รุนแรงหลายครั้ง มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในช่วง พ.ศ.2508-2523 ดังนั้น กิจกรรมครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวจากฐานราก ซึ่งเป็นหลักการทำงานของการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT: Community-based Tourism) 
ในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยเน้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม และยังคงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรมเพ่ือส่งเสริมเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนท้องถิ่นในการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน 

- “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตำบลมหาชัย อำเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม” โดย 6 สาขาวิชาของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
ร่วมกันดำเนินงานเชิงบูรณาการในการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ
ศิลปวัฒนธรรมของ และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม ซึ่งสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรมและการท่องเที่ยวได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการย่อย “Mahachai 
Smart Tourism (MST) : การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน (CBT: Community-
Based Tourism)” ทั้งนี้โดยมีฐานดำเนินงานบนการวิจัยเพื่อร่วมกับชุมชนในการหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมการ
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ท่องเที่ยวชุมชน ดำเนินงานในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2565   

- “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง” เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
เน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดทั้งเพ่ือ
ส่งเสริมบุคลากรให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพของตน และเพ่ือ
สนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเกิดความเชี่ยวชาญในวิชาชีพของตน โดยได้ดำเนินการจัดทั้งหมด 
3 ครั้ง ดังนี้ 1) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่16 หัวข้อ การปรับตัวของ
งานหัตถกรรมและมุมมองทางวัฒนธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25 
สิงหาคม 2564  2) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่17 หัวข้อ การเล่า
เรื่องราววัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิตัล” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2564 3) “โครงการเสวนา
วิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่18 หัวข้อ การแนะนำเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย
จากหอจดหมายเหตุต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (NARA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 

6) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน ได้ร่วมดำเนินการ
ดังนี้ 

- “โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและสื่อการเรียน
การสอนสำหรับนักศึกษาสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม รวมทั้งเพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ในสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง แต่เนื่องจากปีงบ 2565 ไม่มีงบประมาณจึงได้บูรณาการเชื่อมโยงกับพันธกิจของหน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครพนม คือ โครงการศึกษาย่านชุมชนเก่าเพ่ือประกาศ
เป็นมรดกจังหวัด ประกอบด้วย ย่านชุมชนเก่าบ้านท่าอุเทน, ย่านชุมชนเก่าบ้านนาจอก, ย่านชุมชนเก่าตลาด
นครพนม, ย่านชุมชนเก่าเกลือศรีสงคราม และย่านชุมชนเก่าท่าค้อ-หนองจันทน์ 

เอกสารอ้างอิง 
1) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 
4) รายงานสรุปโครงการคลินิกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสัญจร 
5) รายงานสรุปโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
6) รายงานสรุปโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ 

บำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี 
7) รายงานสรุปโครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

- ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ยังขาดการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาว ที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม
เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนั้น ในการ
ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 จึงได้วิเคราะห์สถานการณ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือเป็น
การจัดการความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯในอนาคต ดังนี้ 

1) กรณีมีการลาศึกษาต่อ จากการสำรวจพบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโททุก
ท่าน ต้องการเพ่ิมระดับคุณวุฒิที่สูงขึ้น และกำลงัพิจารณาเรื่องการลาศึกษาต่อภายในระยะ 5 ปีนี้ เพ่ือไม่ให้กระทบ
ต่ออัตราการคงอยู่และภาระหน้าที่ของอาจารย์ท่านอ่ืนๆ หลักสูตรฯ จึงได้ทำข้อตกลงร่วมกันว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร สามารถลาศึกษาต่อได้ตามความพร้อมของอาจารย์แต่ละท่านในสาขาวิชาที่สามารถนำมากลับใช้ประโยชน์
กับหลักสูตรได้มากที่สุด โดยพิจารณาร่วมกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและภาระหน้าที่อ่ืนๆ ร่วมในหลักสูตร 

2) กรณีมีการลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ หากมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านใดที่มีแผนลาออกจาก
การปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือไม่ให้กระทบต่ออัตราการคงอยู่และภาระหน้าที่ของอาจารย์ท่านอื่นๆ หลักสูตรฯ จึงได้ทำ
ข้อตกลงร่วมกันว่า อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีแผนลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยกรณีใดก็ตาม ควรมีการ
แจ้งหลักสูตรฯ ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 30 วันของปีการศึกษานั้น เพ่ือหลักสูตรฯ จะได้ดำเนินการเสนอขอ
อัตรากำลังเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสม 

3) สาเหตุที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ เช่น อุบัติเหตุ การเสียชีวิต หากส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จะพิจารณาเป็นรายกรณีและจะดำเนินการเสนอขออัตรากำลังเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามความเหมาะสม 

- ได้ทบทวนระบบการพัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ รวมทั้งกระบวนการติดตาม ควบคุม กำกับงาน และสร้าง
แรงจูงใจอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยควรมีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของหลักสูตรโดยเฉพาะ
โดยจัดมีการสรรงบประมาณในการนำเสนอผลงานวิชาการและประชุมอบรมสัมมนาต่างๆเพ่ิมเติม ตลอดทั้งควรมี
การพบปะสังสรรค์ในงาน/เทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น การจัดงานปีใหม่ การจัดงานวันเกิด รวมทั้งการจัดงานมุทิตาจิต
ต่อความความสำเร็จในวาระต่างๆ อาทิ การสำเร็จการศึกษา การมีตำแหน่งทางวิชาการหรือรางวัลเกียรติยศต่างๆ 
เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือสร้างแรงจูงใจและธำรงรักษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ควรมีการพิจารณาร่วมกันเรื่องการควบคุมภาระการสอนให้ได้ตาม
กำหนด คือต้องมีภาระการสอนไม่ควรเกิน 15 หน่วยกิตต่อสัปดาห์ เพ่ือการควบคุมภาระงานอาจารย์ให้เหมาะสม
และพอดีกับการบริหารงานในหลายด้าน โดยได้มีการพิจารณาร่วมกัน ใน 2 ประเด็น คือ  

1) การเพ่ิม-ลดรายวิชาศึกษาทั่วไป  
2) การวางแผนผู้สอนตลอดระยะเวลา 4 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการสอนและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้

อาจารย์มีภาระการสอนที่เหมาะสมและมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารงานด้านอื่นๆ ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ  
เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

ผลของการทบทวนระบบและกลไกสามารถเห็นผลเป็นรูปธรรมในบางประเด็น ดังนี้  
- ในปีการศึกษา 2564 ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
- ในการสร้างแรงจูงใจผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้น หลักสูตรได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนจำนวน 2 โครงการ คือ  
1) โดยบรูณาการเชื่อมโยงกับพันธกิจของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด

นครพนม ด้วยการเข้าร่วมประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 ในวันที่ 6-
9 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมลองบีซชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพ่ือศึกษางานด้านการจัดการวัฒนธรรม ทุน
ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายกับผู้ทำงานด้านวัฒนธรรมทั่วประเทศ  

2) โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง โดยได้ดำเนินการจัดทั้งหมด 3 ครั้ง 
ดังนี้  

1.1) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่16 หัวข้อ การปรับตัว
ของงานหัตถกรรมและมุมมองทางวัฒนธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25 
สิงหาคม 2564   

1.2) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่17 หัวข้อ การเล่า
เรื่องราววัฒนธรรมผ่านแพลตฟอรม์ดิจิตัล” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2564  

1.3) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่18 หัวข้อ การแนะนำ
เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (NARA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564  

อนึ่ง ในการโครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่18 หัวข้อ การแนะนำ
เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (NARA)”นี้ ได้นำไปสู่การขยาย
ผลการทำงานวิจัยร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) โดยมีพันเอกสรศักดิ์ งามขจรกิจกุลเป็นหัวหน้า
โครงการ และสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในการสนับสนุนทุนวิจัยเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอ
จดหมายเหตุต่างประเทศในอาเซียน(เน้นลุ่มน้ำโขง/GMS.) เพ่ือทำการศกึษาวิจัยและเขียนบทความนำเสนอในงาน
ประชุมวิชาการท่ีจะจัดร่วมกันในช่วงพฤศจิกายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ทั้งหมดได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานและบริหารจัดการภาระ
งานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

- ในปีการศึกษา 2564 กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำการวิเคราะห์ภาระงานกำหนดคำบรรยาย
ลักษณะงาน (Job Description) ร่วมกันโดยต้องมีภาระการสอนไม่ควรเกิน 15 หน่วยกิต/สัปดาห์ เพ่ือการควบคุม
ภาระงานอาจารย์ให้เหมาะสมและพอดีกับการบริหารงานในหลายด้าน โดยการเพ่ิม-ลดรายวิชาศึกษาท่ัวไป และให้
จัดทำแผนผู้สอน 4 ปี (พ.ศ. 2563-2566) เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการสอนและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้อาจารย์มี
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ภาระการสอนที่เหมาะสมและมีเวลาเพียงพอที่จะบริหารงานด้านอื่นๆ ได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 
2) รายงานการประชุมเรื่อง แนวทางการทำวิจัยเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวกับไทยในหอจดหมายเหตุ

ต่างประเทศและการจัดสัมมนาการวิจัยหอจดหมายเหตุต่างประเทศ 
 

4.1-3  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

เป้าหมายเชิงปริมาณ    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและบริหารหลักสูตร 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ – อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้ง
ด้านวิชาการและวิจัย การเรียนการสอน การบริการวิชาการ 
                            – อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ

3.51 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
2. กำหนดแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
3. พิจารณาแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
4. ดำเนินการแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

4.1 การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านต่างๆ ที่ระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ดังนี้  

1) ด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  
2) ด้านการทำตำแหน่งทางวิชาการ  
3) ด้านการทำผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 
4) ด้านวิชาการ  
5) ด้านการจัดการเรียนการสอน  

4.2 การสนับสนุนให้อาจารย์ลงมือปฏิบัติและจัดทำผลงานด้านต่างๆ ดังนี้  
1) การทำผลงานวิชาการ โดยจัดทำบทความ การเขียนตำรา หนังสือ และตีพิมพ์ตามมาตรฐานที่ สกอ.

กำหนด 
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2) การทำผลงานวิจัย โดยจัดทำงานวิจัยทั้งในชั้นเรียนและงานวิจัยทั่วไป จากแหล่งทุนภายในและ

ภายนอกสถาบัน 
3) การบริการวิชาการ การบริการความรู้แก่ชุมชน โดยเป็นโครงการที่ทางสาขาวิชา หรือคณะหรือ

หน่วยงานภายใน หรือหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
4) การจัดการเรียนการสอน โดยจัดทำเอกสารประกอบการสอน ปรับปรุงกระบวนการสอน และเนื้อหา

ให้มคีวามทันสมัย สมบูรณ์ และถูกต้องอยู่เสมอ  
4.3. การกำหนดระยะเวลาในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้ 

1) การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ทุก 5 ปี ควรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สำเร็จการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้น อย่างน้อย 1 คน  

2) การดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ทุก 5 ปี ควรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการยื่นขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ อย่างน้อย 1 คน  

3) การทำผลงานวิชาการ ทุก 1 ปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรมีผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย
ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 2.1) และ2.2) อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน  

5. ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ตามผลการประเมิน 
7. รายงานผลการดำเนินการและการปรับปรุง พัฒนา อย่างเป็นรูปธรรม 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านต่างๆ ดังนี้  

1. การสนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ทางด้านต่างๆ ที่ระดับคณะ มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ดังนี้  

1.1 ด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ไมม่ีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่
ได้รับการส่งเสริมให้ศกึษาต่อในระดับปริญญาเอก 

1.2 ด้านการทำตำแหน่งทางวิชาการ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจำนวน 
1 ท่าน ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ และอยู่ในเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการอีก 3 ท่าน ดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

ชื่อ-สกุล รายละเอียด 

1 อาจารย์ ดร.วสิฏิฐ์ คิดคำส่วน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
2 อาจารยณ์รงค์ฤทธิ์ สุมาล ี อยู่ในเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 
3 อาจารย์ ดร. อนุชิต สิงห์สุวรรณ อยู่ในเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 
4 อาจารย์ ดร. สุรยิา คำหว่าน อยู่ในเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ 
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1.3 ด้านการทำผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรได้ผลิตและเผยแพร่งานวิชาการ จำนวน 4 เรื่อง แบ่งเป็น 1) บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติจำนวน 2 เรื่อง 2) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จำนวน 1 เรื่อง และ 3) บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
กลุ่มท่ี 1 จำนวน 1 เรื่องดังนี้ 

ลำดับ
ที ่

อาจารย์ผู้ผลิตผลงาน ชื่อผลงานวิจัย / แหล่งเผยแพร่ การเผยแพร่ผลงาน 

1 สุภัทรา นพฤทธิ์. Khiaosri, Supratra. (2022). The Value of Tha 
Non Kon Dern: Walking Street as a Space to 
Enhance Tourism in Nakhon Phanom Province, 
International Journal of Multidisciplinary in 
Management and Tourism, 6(1), Online. 

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 2 

2 สุริยา คำหว่าน. สุริยา คำหว่าน. (2564). นวัตกรรมการเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและความสมัพันธ์
ไทย ลาว เวียดนาม ภายใต้บริบทลุ่มน้ำโขงตอนกลาง. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นครพนม, 11(3), 43-54. 

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม
ที่ 1 

3 ณรงค์ฤทธิ ์สุมาล ี ณรงค์ฤทธิ ์สุมาลี. (2564). เส้นทางท่องเที่ยวกลุ่มชาติ
พันธุ์ตระกูลภาษาไทในเวียดนาม ใน รายงานการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตร์
ระดับชาติ ครั้งท่ี 13. (หน้า 363-383). นครพนม: 
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

4 อนุชิต สิงห์สุวรรณ อนุชิต สิงห์สุวรรณ. (2564). จากผีบุญถึงคนเสื้อแดง: 
ประวัติศาสตรการเคลื่อนไหวทางการเมืองของผคูนใน
ภาคอีสาน ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐ
ประศาสนศาสตรร์ะดบัชาติ ครั้งที ่13. (หน้า 342-361). 
นครพนม: สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
และคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นครพนม  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์
ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ

1.4 ด้านวิชาการ ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และความเชี่ยวชาญกับหน่วยงานภายในและภายนอก ดังนี้ 

หัวข้อ/วันที่จัดงาน อาจารย์ท่ีเข้ารับการอบรม ผู้จัดงาน 
การอบรม “จรยิธรรมการวิจยัในมนุษย์” 
หลักสตูร Social Science and 
Behavioral Research สำหรับนกัวิจัย 

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหว่าน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
นครพนม ร่วมกับ ศูนยจ์ริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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วันท่ี 6-7 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 

นางสาวสุภัทรา เขียวศร ี
การอบรมเชิงปฎิบัติการสำหรับกรรมการ
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ วันท่ี 6-7 
กุมภาพันธ์ 2565 

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหว่าน 
อนุชิต สิงห์สุวรรณ 
นางสาวสุภัทรา เขียวศร ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
นครพนม ร่วมกับ ศูนยจ์ริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บรูณาการวิจัย 
นวัตกรรมและบริการวิชาเชิงพื้นที่ตาม
แนวคิดการวิจัยและนวตักรรมเพื่อแก้ไข
ปัญหาคนจนเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (จังหวัด
โมเดล) วันท่ี 9 พฤษภาคม 2565 

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหว่าน 
นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 
นางสาวสุภัทรา เขียวศร ี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
นครพนม 

เสวนาวิชาการรัชชา “สืบรากเหง้าผู้คนใน
สุวรรณภมูิผ่านดีเอ็นเอมนุษย์โบราณ” วันท่ี 
23 เมษายน 2565 

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหว่าน 

พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อวพช. คลอง 
5 

งานอบรม “การเขียนบทความวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” วนัท่ี 2 
กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหว่าน 
นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. 

การบรรยาย “พลวัตการจัดการภมูิศาสตร์-
วัฒนธรรมของเมืองสุโขทัย: มุมมองด้าน
โบราณคดีและธรณีวิทยา จดัโดย วันที่ 3 
กันยายน 2564  

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง 

ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศลิปกรรมกลุม่จังหวัด พ.ศ. 2565 ใน
วันท่ี 6-9 เมษายน 2565  

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหว่าน 
นายอนุชิต สิงห์สุวรรณ 

สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

การบรรยาย “สุขภาวะและความตายใน
สถานการ์ทีไ่ม่ปกติ” วันท่ี 27 สิงหาคม 
2564 

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหวา่น 

ภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เสวนาเครือข่ายพิพิธภณัฑ์ท้องถิ่นอีสาน 
“พิพิธภัณฑ์กินได้” วันท่ี 3 กันยายน 2564  

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหว่าน 

จัดโดยสถาบันวิจยัศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

โครงการเสวนาทางวิชาการราชบัณฑิต
เรียนรู้ประวตัิศาสตร์จากคำบอกเล่า “ปฐม
บทองค์ความรู้ประวตัิศาสตร์จากคำบอก
เล่าและตัวอย่างศึกษา” วันท่ี 20 สิงหาคม 

นายณรงค์ฤทธิ ์สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 

โดย สำนักธรรมศาสตร์และการเมอืง 
ราชบัณฑติยสภา 



 28 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
2564  
การบรรยายทางวิชาการเนื่องในวนั
พิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 “รอยพระ
บาทลักษณะ ณ เมืองพาน” วันท่ี 27 
สิงหาคม 2564  

นายณรงค์ฤทธิ์ สมุาล ี
นายวิสิฏฐ์ คดิคำส่วน 
นายสุรยิา คำหว่าน 

จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
กำแพงเพชร 

1.5 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการสำหรับบูรณาการกับการ
เรียนการสอนจำนวน 7 โครงการ คือ  

ลำดับที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ 
1 โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2 โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาตพัินธุ์และวัฒนธรรมในอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3 โครงการบริการวิชาการแกส่ังคมทีบู่รณาการกับการเรียนการ
สอน การวิจัยและการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับปรญิญา
ตรี: โครงการเสริมสรา้งศักยภาพผูน้ำชุมชนเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

4 โครงการคลินิกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสัญจร อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5 โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนาวิชาการ : ภาษา สังคม 

การเมือง 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

6 โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
7 โครงการสหกิจศึกษา อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 4/2564 พบว่า ในปีการศึกษา 2564 กลไกด้านการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ ในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ด้านการทำตำแหน่งทางวิชาการ ด้านการทำผลงานวิชาการ
และผลงานวิจัย รวมทั้งกลไกในการสนับสนุนให้อาจารย์ลงมือปฏิบัติและจัดทำผลงานยังไม่เป็นไปตามเป้าทั้งนี้จาก
การทบทวน พบว่า  

- ในการทำตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี ซึ่งครบระยะดำเนินการตามเกณฑ์ตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ 2563 (ครบอายุการทำงาน 4 ปีที่สามารถยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการได้) และได้รับทุนประจำปี
งบประมาณ 2563 เพื่อผลิตตำรา (วิชาพิพิธภัณฑ์ศึกษา) สนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นว่าควรยื่นขอสอบสอนไว้ก่อน (เพราะผลการสอบสอนสามารถใช้ได้ 2 ปี) และจัดทำ
เอกสารประกอบการสอบสวนไว้ ซึ่งควรใช้เป็นแนวทางสำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท่านอื่นด้วยที่จะมี
คุณสมบัติในการยื่นขอกำหนดตำแหน่งวิชาการต่อไปด้วย 

- สัดส่วนการผลิตบทความตีพิมพ์และนำเสนอบทความต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังไม่ได้ดุลยภาพ 
ควรสนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตีพิมพ์บทความและนำเสนอบทความเพ่ิมขึ้น 
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 จะมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯมีคุณสมบัติที่จะขอกำหนดตำแหน่งวิชาการรวม
ทั้งสิ้น 3 คน คืออาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี อาจารย์ ดร.สุริยา คำหว่านและอาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ ดังนั้น จึง
กำหนดให้อาจารย์ทั้งสองจัดทำแผนพัฒนาตนเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

อนึ่ง ในปีการศึกษา 2564 การผลิตบทความเพ่ือตีพิมพ์และนำเสนอ ได้กำหนดสัดส่วนให้มีการผลิตผลงาน
วิชาการในลักษณะเขียนร่วม (Co-author) อย่างน้อย 1 บทความ/ปีการศึกษา เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญกับอาจารย์ที่ไม่มี
เวลาหรือยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตผลงานวิชาการให้มีผลงานตีพิมพ์และนำเสนอในนามของหลักสูตรฯ 
อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้งหมดสามารถผลิตบทความตีพิมพ์และนำเสนอในสัดส่วนคน
ละ 1 บทความตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ (กรณี ผศ.ดร.วิสิฎฐ์ คิดคำส่วน ได้รับการตอบรับตีพิมพ์บทความลงในวารสารฉบับเดือนธันวาคม 2565) ซึ่ง
จะเป็นฐานในการดำเนินการในปีการศึกษา 2565  ให้ได้มาตรฐานต่อไป  

เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 

3) รายงานผลการประเมินความพึงพอในกระบวนการบริหารอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 
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ตัวบ่งชี้ 4.2  คุณภาพอาจารย์ 

ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงาน 
1. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 

2. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาตรี - 

3. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาโท 2 

4. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ที่ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวฒุิปริญญาเอก 2 

5. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตร ี - 

6. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท - 

7. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตำแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก 1 

8. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาตร ี - 

9. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาโท - 

10. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒปิริญญาเอก - 

11. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 

12. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท - 

13. จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 

ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ำหนัก 
สุภัทรา นพฤทธิ ์  Khiaosri, Supratra. (2022). The Value 

of Tha Non Kon Dern: Walking Street 
as a Space to Enhance Tourism in 
Nakhon Phanom Province, 
International Journal of 
Multidisciplinary in Management and 
Tourism, 6(1), Online.    

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
International Journal of 
Multidisciplinary in 
Management and Tourism 

0.6 

สุริยา คำหว่าน สุริยา คำหว่าน. (2564). นวัตกรรมการ
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์
วัฒนธรรมและความสัมพันธ์ไทย ลาว 
เวียดนาม ภายใตบ้ริบทลุ่มน้ำโขงตอนกลาง. 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม, 11(3), 43-54. 

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันครพนม 

0.8 

ณรงค์ฤทธิ ์สุมาล ี ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (2564). เส้นทาง
ท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธ์ุตระกูลภาษาไทใน
เวียดนาม ใน รายงานการประชุมวิชาการ

บทความฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพมิพใ์น
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.2 
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ระดับชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ 
ครั้งท่ี 13. (หน้า 363-383). นครพนม: 
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย
และคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันครพนม  

อนุชิต สิงห์สุวรรณ อนุชิต สิงห์สุวรรณ. (2564). จากผีบุญถึงคน
เสื้อแดง: ประวัติศาสตรการเคลื่อนไหวทาง
การเมืองของผคูนในภาคอีสาน ใน รายงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐประศาสน
ศาสตร์ระดับชาติ ครั้งท่ี 13. (หนา้ 342-
361). นครพนม: สมาคมรัฐประศาสน
ศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.2 

4.2-1  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

รวมจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปรญิญาเอก 3 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 60 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 5 

4.2-2  ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

จำนวนรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มตีำแหน่งทางวชิาการ 1 

ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 20 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  1.67 
 

 

4.2-3  ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จำนวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 

ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 36 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  1.8 
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ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3) 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

ปีการศึกษา 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2562 ร้อยละ 100 

2563 ร้อยละ 100 

2564 ร้อยละ 100 

ปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดระยะเวลาในการดำเนินการจัดการเรียน
การสอน จากการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจำหลักสูตร อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 – 2564 นั้นพบว่าอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เท่ากับร้อยละ 100 

ความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 

ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

2562 4.62 

2563 4.64 

2564 4.66 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ปีการศึกษา ระหว่างปีการศึกษา 2562 
– 2564 พบว่าผลการความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีข้ึน ทั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกท่านมีภาระงานด้านการสอนเป็นไปตามที่กำหนด มีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการ
บริหารหลักสูตรร่วมกัน 

มีโอกาสเลือกรายวิชาสอนที่ตรงตามความถนัดของตนเอง รวมทั้งได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาตนเองจากหลักสูตรอย่างเต็มท่ีทั้งด้านการพัฒนาฝึกอบรมทักษะทางด้านวิชาการ และด้านการพัฒนาคุณวุฒิ
การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การขอกำหนดตำแหน่งทาวิชาการ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 
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หมวดที ่3  นักศึกษาและบัณฑิต  (องค์ประกอบที่ 2 และ 3) 
 
ตารางท่ี 3.1  ข้อมูลนักศึกษา  
 
ปีการศึกษา 

ที่รับเข้า 
จำนวนนักศึกษา 

ที่รับเขา้ 
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ (จำนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 
2562 15* 15 13** 10***    
2563 4  3**** 2*****    
2564 3   0******    
2565        
2566        
2567        

 
หมายเหตุ :  
* นักศึกษาที่รับเข้าปี 2562 จำนวน 15 คน แบ่งออกเป็น 1) นักศึกษารุ่นปกติ จำนวน 10 คน 2) นักศึกษาที่
โอนย้ายมาจากสาขาวิชาฯ อื่น จำนวน 2 คน 3) นักศึกษาที่โอนย้ายจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) จำนวน 3 คน 
** มีนักศึกษาคงอยู่ 13 คน เนื่องจากมีนักศึกษาได้ขอโยนย้ายไปเรียนสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 คน 
และลาออกจำนวน 1 คน  
*** มีนักศึกษาคงอยู่ 10 คน นักศึกษาท่ีโอนย้ายจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2560) จำนวน 3 คน ได้สำเร็จการศึกษา 
**** นักศึกษาท่ีรับเข้าปี 2563 ได้ลาออก 1 คน (มีปัญหาการเงิน) 
***** นักศึกษาทีร่ับเข้าป ี2563 ได้ลาออก 1 คน (มีปัญหาการเงิน) 
****** นักศึกษาท่ีรับเข้าปี 2564 จำนวน 3 คน ในภาคเรียนที่ 2 ได้ขอโยนย้ายไปเรียนสาขาภาษาจีน จำนวน 2 
คน และลาออก จำนวน 1 คน (มีปัญหาการเงิน) 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษา 
1. สภาวะทางการแข่งขันระหว่างสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชนส่งผลต่อจำนวน

นักศึกษาแรกเข้า 
2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ทางการเงินทำให้นักศึกษาต้องทางานส่งเสียตนเองและตัดสินใจพักการเรียน 

หรือ ลาออก  
3. ปัจจัยความถนัดในสาขาวิชา นักศึกษามีผลการเรียนต่ำ และตัดสินใจย้ายสาขาวิชาหรือมหาวิทยาลัย  
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ตัวบ่งชี้  3.1  การรับนักศึกษา 

3.1-1  การรับนักศึกษา   

เป้าหมายเชิงปริมาณ จำนวนการรับนักศึกษา จำนวน 30 คน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาท่ีรับเข้ามามีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนมว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีระบบกลไกการรับนักศึกษา ดังนี้ 

1. กำหนดจำนวนการรับนักศึกษาตามแผนและนโยบาย 
1) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กำหนดการรับนักศึกษา 
2) สรุปรายงานการประชุม 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักศึกษาประจำปีการศึกษา 
3. กำหนดแนวทางการรับนักศึกษา วิเคราะห์ หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา เกณฑ์ และเครื่องมือ

คัดเลือกวิธีการคัดเลือกและ การกำกับ ติดตาม 
1) ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาชี้แจง ระบบ และมอบหมายหน้าที่ 
2) รับสมัครตามระบบการศึกษา 

4. ดำเนินการรับนักศึกษาตามระบบการรับนักศึกษา TCAS 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้สมัครเข้าศึกษาต่อของหลักสูตร 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามประเด็นโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
1) แต่งตัง้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์/สอบข้อเขียน 
2) คณะกรรมการฯ สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์นักศึกษา 

7. คณะกรรมการฯ ประชุมตัดสินผล 
1) ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลสอบข้อเขียนสอบสัมภาษณ์ 
2) สรุปรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 

8. บันทึกผลตามระบบการรับนักศึกษา ของกองบริการการศึกษา 
1) กรอกผลการรับนักศึกษาในระบบ 
2) ตรวจสอบผลการรับนักศึกษา 
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9. รับรายงานตัวนักศึกษาตามกำหนดการและขั้นตอนที่กำหนด 

1) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
2) แต่งตั้งคณะกรรมการรับรายงานตัวนักศึกษา 
3) รับรายงานตัวนักศึกษา ตรวจสอบหลักฐาน 

10. รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา ตามระบบ การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม 
1) รายงานผลการรับรายงานตัวนักศึกษา 
2)  ประกาศในเว็บไซต์มคณะ/มหาวิทยาลัย 

11. ประเมินผลกระบวนการรับนักศึกษา เพื่อปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศกึษา  มีการประชุม
คณะกรรมการประเมินผลการรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

12. รายงานผลการประเมิน แนวทางปรับปรุงและ พัฒนาการรับนักศึกษา ต่อคณะกรรมการประจำคณะ มี
การรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษา 

13. ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับ นักศึกษามีการรายงานผลการประเมินกระบวนการ แนว 
ทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา 

14.รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

1. การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564 มีการตั้งเป้าหมายรับนักศึกษาไว้จำนวน 30 คน โดยเป็นผู้ที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร (มคอ.2) ผ่านระบบ TCAS ที่มหาวิทยาลัย
นครพนมเป็นผู้ดำเนินการเปิดรับสมัคร และกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติผู้สมัครจากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) เพ่ือพิจารณาจำนวนการรับนักศึกษา เกณฑ์คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร กำหนดเกณฑ์การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 

สำหรับกระบวนการแนะแนว ประชาสัมพันธ์เพ่ือเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการ
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่สถานศึกษา การทำแผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตร การทำ
ป้ายคัตเอาท์ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ เป็นต้น  

2. ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้รับนักศึกษาใหม่จำนวน 3 คน จึงได้มีการประชุมหารือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 เพ่ือการประเมินผลและวิเคราะห์จำนวนนักศึกษาที่ไม่ตรงไปตามแผนที่
กำหนด และได้มีการทบทวนแผนการรับนักศึกษาถึงสาเหตุปัญหาที่ไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งพบว่าปัญหาสำคัญคือการ
รับรู้เกี่ยวกับหลักสูตร ความไม่คุ้นเคยกับชื่อของหลักสูตรและความลังเลสงสัยต่อสายอาชีพในอนาคต  

เอกสารอ้างอิง  
1) รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (มคอ.2) 
2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 
3) แผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
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• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ปีการศึกษา 2564 พบว่า มีนักศึกษารายงานตัวต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จำนวน 30 คน ทั้งนี้ผลที่เกิดขึ้น
พิจารณาได้จากยอดจำนวนผู้ที่สมัครและทยอยหายไประหว่างกระบวนการ ตั้งแต่ยอดผู้มาสอบสัมภาษณ์ ยอดผู้
ยืนยันสิทธิ์ ยอดผู้มารายงานตัวและชำระค่าเทอม นอกจากนี้ในภาพรวมนั้น มีสาเหตุทั้งจากปัจจัยทั้งภายในและ
ภายนอกที่ส่งผลกระทบจากยอดรับสมัคร เช่น จากปัจจัยภายในมาจากช่องทางประชาสัมพันธ์ ที่ยังเข้าไม่ถึง
กลุ่มเป้าหมายเพียงพอ และปัจจัยภายนอกที่มาจากผู้สมัครและครอบครัวที่ยังไม่เข้าใจศาสตร์ด้านมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ค่านิยมในการศึกษาและการประกอบอาชีพ สถาบันการศึกษาอ่ืนที่มีการแข่งขันรับ
สมัครกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน จึงทำให้นักศึกษาเกิดการเปรียบเทียบและตัดสินใจสมัครสถาบันการศึกษาอ่ืน 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

หลักสูตรฯ ได้แก้ไขปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาให้เป็นเชิงรุก ในการเข้าถึง
กลุ่มนักเรียนในพ้ืนที่ต่างๆ โดยตรง เพ่ือเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา โดยได้ดำเนินการหลากหลายรูปแบบ ทัง้
เดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่สถานศึกษา การทำแผ่นพับแจก การทำป้ายคัตเอาต์ การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์ 
การดำเนินการในรูปแบบโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้ปกครอง
และกลุ่มเป้าหมาย (โครงการคลินิกพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสัญจรและโครงการศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง) รวมทั้งการจัดทำเป็นโครงการโควต้า คือ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น  

ผลจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯผ่านโซเชียลมีเดีย เบื้องต้นได้รับความสนใจจากผู้ปกครองและนักเรียน
โดยมีการติดต่อมาถามรายละเอียดเพิ่มเติม ส่วนการจัดโครงการปันคำเว่าฯมีโรงเรียนทางเลือก มูลนิธิส่งเสริมพัฒนา
เด็กและเยาวชน ศูนย์ CYF ตำบลท่าค้อ ได้มาร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยน 

นอกจากนี้หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการ โดยมอบหมายให้นักศึกษาเป็นผู้ร่วมกิจกรรมแนะ
แนว เพือ่การรับนักศึกษาในปี 2565 ในเชิงรุกมากขึ้น 

เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 4/2564 
2) แผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
3) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
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3.1-2  การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถปรับตัวในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีระบบกลไกกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
1) นำเสนอร่างแผนการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร  
2) พิจารณาอนุมัติแผนงาน 

2. การดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
2) ประชุมวางแผนดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
3) ดำเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม  
1) ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2) ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
3) ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
4) ปรับปรุงการดำเนินการเตรียมความพร้อม 

4. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1) ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
2) สรุปผลการดำเนินงาน 

5. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
1) ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดทำโครงการเตรียมความพร้อม  
2) สรุปผลการปรับปรุง 

6. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
1) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม  
2) สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 ได้ประสบปัญหาสถาณการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ทำให้
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หลักสูตรต้องปรับแผนการเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยคณาจารย์ในหลักสูตรและนักศึกษารุ่นพ่ีได้จัดกิจกรรม
พบปะนักศึกษาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และยังได้เพ่ิม
ช่องทางในการพบปะและให้คำปรึกษานักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย และมีการจัดให้มีการนัดพบเพื่อปรึกษาหารือใน
โอกาสต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการพบปะกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกบ่ายวันพุธ ณ ห้อง 156 เพ่ือร่วม
พูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมอง ทัศนคติ แรงจูงใจและความคาดหวังในการศึกษาและเป้าหมายของชีวิต  

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

จากการปรับแผนเพ่ือการดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเนื่องจากปัญหาสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 5/2564 หลักสูตรฯ ได้
ออกแบบกิจกรรมเตรียมความพร้อมเรื่องความสามารถปรับตัวในการชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยได้ดำเนินการจัด
โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเป็นระยะเพ่ือกระตุ้นนักศึกษาในสถานการณ์ที่ไม่สามารถพบปะกันได้อย่างปกติ 
โดยผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้  

1) โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง โดยได้ดำเนินการจัดทั้งหมด 3 ครั้ง 
ดังนี้  

1.1) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครัง้ที ่16 หัวข้อ การ
ปรับตัวของงานหัตถกรรมและมุมมองทางวัฒนธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ผ่านระบบออนไลน์ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2564   

1.2) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่17 หัวข้อ การเล่า
เรื่องราววัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิตัล” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2564  

1.3) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่18 หัวข้อ การ
แนะนำเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (NARA)” ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (แต่นักศึกษาใช้ระบบ
ออนไลน์)  

2) โครงการเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนม: การบรรยายเรื่อง การ
จัดการย่านชุมชนในมุมมองประวัติศาสตร์กินได้ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 กันยายน 2564 

เอกสารอ้างอิง 
รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 5/2564 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

หลักสูตรฯ ได้จัดกจิกรรมพบปะนักศกึษาทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การรับประทาน
อาหารเย็นร่วมกัน และยังได้เพ่ิมช่องทางในการพบปะและให้คำปรึกษานักศึกษาผ่านโซเชียลมีเดีย และมีการจัดให้มี
การนัดพบเพ่ือปรึกษาหารือในโอกาสต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการพบปะกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกบ่ายวัน
พุธ ณ ห้อง 156 ซึ่งได้ออกแบบให้เป็นห้องสมุดหลักสูตรฯ และได้จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาที่ขอคำปรึกษาด้วย 
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นอกจากนี ้ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2565 หลักสูตรฯ ยังได้มีการปรับกิจกรรมการ

ดำเนิน “โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน” โดยบูรณาการเข้ากับโครงการศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขงและพันธกิจของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.นครพนม กิจกรรมประกาศเขต
อนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว
และการโรงแรม รายวิชา 30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม และรายวิชา 30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์ โดยจัด
กิจกรรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัด
นครพนม ดำเนินจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้การขุดคน้และขุดแต่งแหล่ง
โบราณสถานเมืองมรุกขนคร (เมืองนครพนมเดิม) บ้านหนองจันทน์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งดำเนินการโดย
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี 

นอกจากนี้เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาตื่นตัวและสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือสามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์
ที่เป็นจริงได ้โดยผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้รู้ในเรื่องนั้นๆ จึงได้บูรณาการกับโครงการศูนย์ชาติพันธุ์และ
วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและพันธกิจของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.
นครพนม กิจกรรมประกาศเขตอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า ด้วยการจัดกิจกรรม “โครงการเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการ
อนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าจังหวัดนครพนม” โดยจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการย่านชุมชนเก่าในมุมมอง
ประวัติศาสตร์กินได้”วิทยากร คือ รศ.ดร.วศิน ปัญญาวุฒิตระกูล จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้ประสบการณ์การทำงานกับชุมชนท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์
ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับทุนวัฒนธรรม   

ผลของกิจกรรมทำให้ศึกษาเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มีความสนใจต่อประสบการณ์ใหม่ๆ รอบตัวทำให้
นักศึกษามีทัศนคติที่ดใีนการศึกษา มีความรู้ ประสบการณ์และทักษะที่หลากหลายมากข้ึนในสภาพแวดล้อมที่เป็น
จริง สามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนได้ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความม่ันใจ 
และความกล้าแสดงออกมากขึ้น ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างเป็นรูปธรรมในรายวิชาที่ศึกษาและเกิดความ
สนใจใฝ่รู้ รวมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชาและในการศึกษาในมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 
2) รายงานโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน 
3) รายงานโครงการปันคำเว่าเสวนา 

4) รายงานโครงการศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
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ตัวบ่งชี ้ 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2-1  การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนได้รับคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว โดยมีค่าเฉลี่ย

รวมไม่น้อยกว่า 3.51 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีระบบกลไกการควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1) หลักสูตรฯ ประชุมเพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
2) หลักสูตรฯ เสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อฝ่ายวิชาการให้ลงนาม 

2. ทบทวนและกำหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้คำปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก่นักศึกษา /
บทบาทหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้ง การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา 

1) อาจารย์ทีป่รึกษาประชุมทบทวนและกำหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษา 
2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโดยกำหนดบทบาทหน้าที่ชอบอาจารย์ที่ปรึกษาในคำสั่งให้ชัดเจน  
3) แจ้งคำสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ 

3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชี วิต แก่นักศึกษาทุกชั้นปี 
อาจารย์ทีป่รึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้คำปรึกษา  

1) บันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา 
2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษา 
3) ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รึกษาเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและการแนะแนวแก่นักศึกษา 

4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการให ้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การจัดการ
ความเสี่ยงด้าน นักศึกษา 

1) อาจารย์ทีป่รึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่
พบจากการให้คำปรึกษา  

2) กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้คำปรึกษาเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจำ
คณะ 

5. กำหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์กับนักศึกษาในการให้คำปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนว
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การใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

6. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษาการให้คำปรึกษา 
1) จัดทำแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา   
2) อาจารย์ทีป่รึกษาให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการให้คำปรึกษา 
3) อาจารย์ทีป่รึกษารวบรวมเก็บเป็นข้อมูล 

7. ดำเนินการให้บริการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การจัดการความเสี่ยง
ด้านนักศึกษาตามแนวทางทีก่ำหนด 

1) กำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษา 
2) อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดชั่วโมงฝ่ายวิชาการแจ้งกำหนดชั่วโมงการให้คำปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษา

และนักศึกษา 
3) ดำเนินการให้คำปรึกษา 

8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพการให้บริการให้ คำปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก่ นักศึกษา 
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา/การ

จัดการความเสี่ยงตามผลการประเมิน 
11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของ

นักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

กรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุม ครั้งที่ 5/2564 เพ่ือวางแผนเพ่ือกำหนดคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ของ
อาจารย์ที่ปรึกษา และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. คุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษา 
ต้องเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความกระตือรือร้นในการให้คำปรึกษา มีเจตคติที่ดีต่อการเป็น

อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถจัดการภาระงานต่างๆ ได้ โดยไม่กระทบต่อการให้คำปรึกษา มีทักษะในการวางแผนการ
จัดการเรียนการสอน ให้แก่นักศึกษา มีการวางตัวและเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษา รวมถึงการ
กระตุ้นให้นักศึกษามีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต โดยกำหนดให้นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีอาจารย์ที่ปรึกษา 1-2 ท่าน 
ตามความเหมาะสมในแต่ละปกีารศึกษา  

2. บทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 
2.1 ให้คำปรึกษาด้านวิชาการ แผนการเรียนตลอดระยะเวลา 4 ปี ปัญหาด้านการเรียน การย้ายสาขา 

การเรียนต่อ โอกาสทางการศึกษา เป็นต้น  
2.2 ให้คำปรึกษาด้านการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะรูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีผลกระทบต่อการเรียน เช่น 

ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ปัญหาทางด้านเศรษฐกจิ เป็นต้น 
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2.3 ติดตามการลงทะเบียนเรียน ทุนการศึกษาที่ได้รับ กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วม ความสัมพันธ์ของ

นักศึกษากับผู้คนรอบข้าง และติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆของนักศึกษา  เพ่ือสังเกตถึงพฤติกรรมและการ
เปลี่ยนแปลง หากมีความผิดปกติเกิดขึ้นจะได้รับมือและแก้ไขได้ทันท่วงท ี

2.4 ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพ่ือให้คำปรึกษาและวางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยง (หรือนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.00) เช่น การนำระบบ Coaching (ให้นักศึกษาที่เรียนดีกำกับและดูแล
นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำ) มาใช้ เป็นต้น 

2.5 จัดตารางการนัดพบและให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา นักศึกษากลุ่มปกติ ควรให้คำปรึกษาอย่างน้อย
เดือนละ 2 ครั้ง และนักศึกษากลุ่มเสี่ยง ควรให้คำปรึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

2.6 จัดทำช่องทางการติดต่อกับนักศึกษาที่เข้าถึงง่ายและสะดวก โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องให้ข้อมูล
ส่วนตัว (เบอร์โทรศัพท,์ e-mail, Facebook) ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาสามารถติดต่อได้  

3 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งนี้ที่ประชุมมีมติการกำหนดและตั้งแต่อาจารย์ที่ปรึกษา 3 ท่าน 

ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยในปีการศึกษา 2564 ได้กำหนดให้ อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา 

4. เพ่ือการติดตามผลการให้คำปรึกษาและการดูแลเอาใจใส่ของอาจารย์ที่ปรึกษา  หลักสูตรฯ จึงกำหนด
ให้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และผลการประเมินตนเองของอาจารย์ที่ปรึกษา 
เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จะต้องมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นควรให้ มีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาในหลักสูตร ซึ่งไม่ควรเป็นหน้าที่ของอาจารย์
ที่ปรึกษาตามคำสั่งแต่งตั้งเท่านั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านต้องมีส่วนร่วมในการดูแลนักศึกษาทุกคนใน
หลักสูตรด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งได้พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เข้ามาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาใน 2 ช่องทางหลัก 
คือ 1) กล่องข้อความกลุ่มใน Facebook และ2) การขอเข้าพบในชั่วโมงให้คำปรึกษา ประเด็นในการปรึกษาหลัก คือ 
การเรียน อาทิ การพัฒนาศักยภาพการเรียน และปัญหาส่วนตัว อาทิ การปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพ่ือน ปัญหาครอบครัว
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจหรือความสัมพันธ์  

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทาง
วิชาการ ด้านข้อมูลข่าวสารและการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา จากผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 12 คน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้คำปรึกษาอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 ซ่ึง
สามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้ 

1. ความพึงพอใจต่อช่องทางการสื่อสารสะดวกในการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา มีความพึงพอใจอยู่ระดับ
มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 4.20 

2. ความพึงพอใจต่อการได้รับคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตรโดย
อาจารย์ที่ปรึกษา มีความพึงพอใจอยู่ระดับมากคะแนนเฉลี่ย 4.19 

3. ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่ให้ความสนใจติดตามผลการเรียนของนักศึกษาเพ่ือช่วยให้นักศึกษา
สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.20 
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4. ความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์อ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ มีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 4.20 
5. ความพึงพอใจการให้เวลาในการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษามีความพึงพอใจอยู่ระดับมาก คะแนน

เฉลี่ย 4.20 
เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 
2) รายงานการประเมินคุณภาพของการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร ปีการศึกษา 2564 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2565 ได้ทำการทบทวนกระบวนการการประเมินการดูแลการ
ให้คำปรกึษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564 เห็นว่าแม้จะได้ตาม
เป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณากระบวนการอย่างละเอียด พบว่า หลักสูตรฯ ยังไม่ได้ดำเนินการ
จัดเก็บข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ซึ่งอาจส่งผลให้การให้คำปรึกษาไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปญัหาของนักศึกษาและ
อาจส่งผลต่อการเรียนการสอนของหลักสูตรต่อไป 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2565 จึงกำหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการดูแลการให้
คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
ในปีการศึกษา 2564 โดยเพิ่ม 1) การทำแบบฟอร์มการพบนักศึกษา การสรุปเนื้อหาจากการให้คำปรึกษา รวมถึง
การติดตามผลการให้คำปรึกษา 2) การเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าถึงตวัอย่างไมเ่ป็นทางการได้มากข้ึน เพ่ือให้
นักศึกษาของหลักสูตรเกิดความใกล้ชิดกัน และการให้คำปรึกษาทั้งทางวิชาการ และการใช้ชีวิตทำได้มากขึ้น ซึ่งทำ
ให้แนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาดีขึ้น 

เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 2/2565 
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3.2-2  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนมีการพัฒนาด้านองค์ความรู้และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ โดยมีค่าเฉลี่ยรวมไม่

น้อยกว่า 3.51 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขัน้ตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

1. สำรวจกิจกรรมตามความต้องการของนักศึกษา 
2. กำหนดผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนานักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3. ผู้รับผิดชอบ วิเคราะห์และจัดทำแผน/โครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 
1) การพัฒนาด้านองค์ความรู้ (แบบบรรยาย) 
2) การพัฒนาการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ/ฝึกทักษะ 

4. ผู้รับผิดชอบดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กำหนด 
5. ประเมินกระบวนการและผลลัพธ์โครงการ/กิจกรรม 
6. พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์ตามการประเมินให้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการออกแบบกิจกรรมหรือโครงการหรือจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาเฉพาะ ในรูปแบบการบรรยายพิเศษทั้งในชั้นเรียนและระบบออนไลน์ (Online) และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นอกสถานที่ การนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมอบรมที่จัดขึ้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพ่ือให้
นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มีการดำเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม และสอคล้องกับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเพ่ือที่จะใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคต ประกอบด้วย 1. กลุ่มทักษะการเรยีนรู้และนวัตกรรม ได้แก่ การคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ปัญหา การ
สร้างสรรค ์การสื่อสารและความร่วมมือ 2. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 3. กลุ่มทักษะชีวิตและวิชาชีพ 
ได้แก่ การปรับตัวและยืดหยุ่น ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม ความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม  

เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาด้านองค์ความรู้และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติสอดคล้องกับกลุ่มทักษะทั้ง 
3 ด้าน หลักสูตรฯ จึงได้กำหนดนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 4 โครงการ ดังนี้  

1) “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตำบลมหาชัย อำเภอ
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ปลาปาก จังหวัดนครพนม” โดย 6 สาขาวิชาของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
ร่วมกันดำเนินงานเชิงบูรณาการในการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ
ศิลปวัฒนธรรมของ และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม ซึ่งสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรมและการท่องเที่ยวได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการย่อย “Mahachai 
Smart Tourism (MST) : การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน (CBT: Community-
Based Tourism)” ทั้งนี้โดยมีฐานดำเนินงานบนการวิจัยเพื่อร่วมกับชุมชนในการหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน ดำเนินงานในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2565 โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา 30901205  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม และรายวิชา 30901307ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 

2) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง” เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาที่
เน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการเขา้กับรายวิชา 30118301 มานุษยวิทยา
เบื้องต้น 30118404 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น 30118402 ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพ่ือการท่องเที่ยว 30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว โดยจัด 3 ครั้ง ดังนี ้ 

2.1) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่16 หัวข้อ การปรับตัว
ของงานหัตถกรรมและมุมมองทางวัฒนธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 25 
สิงหาคม 2564   

2.2) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่17 หัวข้อ การเล่า
เรื่องราววัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิตัล” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2564  

2.3) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่18 หัวข้อ การแนะนำ
เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (NARA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 2 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (แต่นักศึกษาใช้ระบบออนไลน์)  

3) “โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” แตเ่นื่องจากปีงบ 2565 
ไมม่ีงบประมาณจึงได้บูรณาการเชื่อมโยงกับพันธกิจของ “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดนครพนม” คือ โครงการศึกษาย่านชุมชนเก่าเพ่ือประกาศเป็นมรดกจังหวัด ประกอบด้วย ย่านชุมชนเก่าบ้าน
ท่าอุเทน, ย่านชุมชนเก่าบ้านนาจอก, ย่านชุมชนเก่าตลาดนครพนม, ย่านชุมชนเก่าเกลือศรีสงคราม และย่านชุมชน
เก่าท่าค้อ-หนองจันทน์ โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา 30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น รายวิชา 30901205 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

4) โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน โดยได้บูรณาการกับ “โครงการศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงและพันธกิจของ “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.นครพนม” กิจกรรม
ประกาศเขตอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม รายวิชา 30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม และรายวิชา 30901306 ปฏิบัติการงาน
มัคคุเทศก์ โดยจัดกิจกรรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ดำเนินจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้การขุดค้นและขดุ
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แตง่แหล่งโบราณสถานเมืองมรุกขนคร (เมืองนครพนมเดิม) บ้านหนองจันทน์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่ง
ดำเนินการโดยสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี 

จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2564 ทั้ง 4 โครงการ มีค่าเฉลี่ย 3.88 ซ่ึงบรรลุเป้าหมายเชิงคุณภาพที่
กำหนดไว้ 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานโครงการศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
2) รายงานโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน 
3) รายงานโครงการปันคำเว่าเสวนาวิชาการ 
4) รายงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ บำรุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตำบลมหาชัย อำเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม 

5) รายงานการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ปีการศึกษา 2564 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

จากรายงานการประชุมคณะกรรมการหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2565 เพ่ือการสรุปผลการดำเนินงาน พบว่าผล
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในปีการศึกษา 2564 ได้ตาม
เป้าหมายเชิงคุณภาพที่กำหนดไว้ แต่เมื่อพิจารณากระบวนการอย่างละเอียด พบว่า เป็นเพียงการประเมินผลเพียง
เฉพาะโครงการต่างๆ ที่หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดขึ้น ซึ่งไม่ได้หมายรวมถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนด้วย ดังนั้น จึงควรมีการปรับปรุงกระบวนการ ดังนี้  

1) ควรทำความเข้าใจและวางแผนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยสอดแทรกการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในทุกรายวิชาเฉพาะทั้งวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ  

2) ดำเนินการโครงการทุกโครงการของหลักสูตรโดยบูรณาการกับรายวิชาและออกแบบให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างน้อยโครงการละ 1 กลุ่มทักษะ  

3) ควรทำการประเมินผลการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่นักศึกษาได้รับ รวมถึงการประเมนิความ
พึงพอใจและความคิดเห็นของนักศึกษาเป็นรายโครงการ เพ่ือที่จะได้นำผลไปตอบเป้าหมายเชิงคุณภาพต่อไป  

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรงุ) พบว่า  

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 มีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานำผลการทบทวน
กลไกและระบบ รวมทั้งผลการประเมินไปปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 
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- ทำการสำรวจความต้องการและความคิดเห็นของนักศึกษา 
- วางแผนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยสอดแทรกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ในทุกรายวิชาเฉพาะทั้งวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ  
- ออกแบบรูปแบบการดำเนินโครงการให้มีความสะดวกและเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาในรายวิชา และ

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้นักศึกษา
ในรายวิชาสามารถต่อยอดสู่การพัฒนาการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้  

- กำหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำการประเมินผลการเรียนรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่
นักศึกษาได้รับ รวมถึงการประเมินความพึงพอใจเป็นรายโครงการ  

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 
 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

ตารางท่ี 3.2 จำนวนการคงอยู่และสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 
จำนวนรับเขา้ 

(1) 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสตูร (2) จำนวนท่ีนกัศึกษาออกจาก
ระบบเม่ือครบระยะเวลา

การศึกษา 4 ป ี(3) 2564 2565 2566 2567 2568 

2562 15* 3** 1*** 9   2 
2563 4    2  2 
2564 3     0 3 

หมายเหตุ :  
* นักศึกษาที่รับเข้าปี 2562 จำนวน 15 คน แบ่งออกเป็น 1) นักศึกษารุ่นปกติ จำนวน 10 คน 2) นักศึกษาที่โอนย้าย
มาจากสาขาวิชาฯ อ่ืน จำนวน 2 คน 3) นักศึกษาทีโ่อนย้ายจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2560) จำนวน 3 คน 
** นักศึกษาท่ีโอนย้ายจากสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) จำนวน 3 คน ไดส้ำเร็จ
การศึกษา 
*** นักศึกษาท่ีโอนย้ายจากสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 คน ไดส้ำเร็จการศึกษา 
 

3.3-1  อัตราการคงอยู่ 
หลักสูตรมีการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2565 เกี่ยวกับสภาวะการคงอยู่ของนักศึกษา 

เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละชั้นปี และสาเหตุของการย้ายสาขาวิชาและลาออกจาก
การศึกษา รวมถึงการพักการเรียน เพ่ือให้ได้ข้อสรุป และแนวทางการแก้ไขภายในหลักสูตร พบว่า 

ในปีการศึกษา 2562 มีอัตราการคงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 86.67 ในปีการศึกษา 2563 มีอัตราการคงอยู่ คิด
เป็นร้อยละ 50.00 ส่วนในปีการศึกษา 2564 ที่รับการประเมิน มีมีอัตราการคงอยู่ คิดเป็นร้อยละ 00.00 เนื่องจาก



 48 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
นักศึกษาทั้ง 3 คน ได้ขอลาออกหลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 1/2564 เพ่ือโยนย้ายไปเรียนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 1 คน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน 2 คน เมื่อรวมกันแล้วทำให้
มีจำนวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ทั้งหมด 12 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 

ในส่วนของการวิเคราะห์การพ้นสภาพของนักศึกษา (อัตราการลาออกกลางคัน ผลการเรียนต่ำ สำเร็จ
การศึกษาล่าช้า) ของนักศึกษาพบว่ามีสาเหตุ ดังนี้  

1. นักศึกษาประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน  
2. นักศึกษาประสบปัญหาส่วนตัวจึงลาออกไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ  
3. เมื่อนักศึกษาได้เขา้เรียนแล้วไม่ตรงกับความถนัดของตนจึงลาออกเพ่ือรอเรียนในสาขาวิชาอ่ืน  

ทั้งนี้ มีการสำรวจข้อมูลนักศึกษาที่พ้นสภาพ โดยมีการจัดการ สำหรับปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
1. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรฯ ประชุม เพื่อแจ้งให้อาจารย์ทุกท่านทราบ และร่วมกันกำหนดแนว

ทางการจัดการปัญหา  
2. จัดให้อาจารย์ที่ปรึกษา เป็นผู้รับผิดชอบวางแผนแก้ไขบริหารนักศึกษาท่ีมีโอกาสเสี่ยงจะพ้นสภาพ  
3. ดำเนินการตามขั้นตอนการแก้ไขความเสี่ยง  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการ  

 

วิธีคำนวณ 
 

 อัตราการการคงอยู่  =  22 – 7 x 100 = 68% 
      22 
 

3.3-2  อัตราการสำเร็จการศึกษา  
ในปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษา  
1.ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาท้ังก่อนเรียนระหว่างเรียนของหลักสูตรฯ  
2. ระบบการดูแลให้คำปรึกษาของหลักสูตรฯ  
3.ระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ  

 

วิธีคำนวณ 
 

 อัตราการสำเร็จการศึกษา  =  3 x 100 = 100% 
                   3 
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3.3-3  ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

ปีการศึกษา 2564 พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการหลักสูตร และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียน ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 4.27 พิจารณารายประเด็น พบว่า นักศกึษามีความพึงพอใจด้านอาจารย์
ผู้สอนมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.30 และประเด็นควรปรับปรุง ได้แก่ การพิจารณาการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม และควรมีการจัดหาหนังสือประกอบการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง และการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เพ่ิมบรรยากาศการเรียนการสอน 

เพ่ือให้เกิดกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรจึงได้
มีการนำข้อมูลที่ได้ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ระหว่างปีการศึกษา 2562 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ลำดับ รายการ ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

1 ด้านหลักสูตร 4.20 4.26 4.28 
2 ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.26 4.28 4.30 
3 ด้านสภาพแวดล้อมการเรียน 4.16 4.25 4.25 
4 ด้านการจัดการเรียนการสอน 4.22 4.26 4.28 
5 ด้านการวัดและประเมินผล 4.22 4.27 4.27 
6 ด้านการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 4.18 4.27 4.28 
7 ด้านการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 4.28 4.27 4.27 

รวม 4.22 4.27 4.28 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
จากการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบเห็นว่ามีคะแนนที่สูงขึ้น แต่ยังมี

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ดังเช่น การปรับปรุงเรื่องสภาพแวดล้อมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา หรือการ
จัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย ในภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดหาหนังสือการเรียน
การสอนเพ่ิมเติม โดยได้รับการบริจาคจากบุคคลภายนอก คือศาสตราจารย์ ดร. นิติ ภวคัรพันธ์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์ ดร. เทอรี่ แรมโบ โดยมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้น 322 เล่ม ประกอบด้วยหนังสือด้าน
มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ประวัติศาสตร์และภาษาเวียดนาม โดยจัดให้บริการนักศึกษาที่ห้อง 156 ชั้น 5 คณะศิลปะ
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติงานสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ซึ่ง
ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจานวน 5 เครื่อง เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร์ 2 เครื่อง กล้อง
ถ่ายรูปพร้อมเลนซ์ 3 ตัว และกระดานอิเลกทรอนิคส์พร้อมเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง นอกจากนี้ยังมี
ฐานข้อมูลชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 1 ระบบ มีนิทรรศการ 3 ชุด และสื่อการเรียนการสอน
ประเภทหนังสือและเอกสารจำนวน 266 เล่ม ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทั้งอาจารย์
และนักศึกษาของหลักสูตรฯ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
 
เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ปี 2564 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 3 คน ดำเนินการสำรวจผลการประเมิน
คุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จำนวน 3 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง 
จำนวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.67 เพศชาย จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
อายุ 31-40 ปี จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาอายุ 41- 50 ปี จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33  
ด้านการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จำนวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 100  

ด้านตำแหน่งในการทำงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าแผนก/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้า
งาน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่าย/ผู้จัดการแผนก จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.33  

ด้านประเภทของหน่วยงานผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน/บริษัทเอกชน จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นเจ้าของกิจการ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

ข้อที่ คุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค์ ค่าเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม  4.53 มากที่สุด 
2 ด้านความรู้ 4.53 มากที่สุด 
3 ด้านทักษะทางปัญญา  4.55 มากที่สุด 
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ  
4.53 มากที่สุด 

5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

4.55 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม 4.54 มากที่สุด 

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2564 
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ตารางท่ี 3.3  ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี  (ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)   
วันที่สำรวจ 14 ธันวาคม 2564 

  

ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน รอ้ยละ 
จำนวนบัณฑิตท้ังหมด 3 100.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ 3 100.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีได้งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

 
 
2 
1 

 
 

66.67 
33.33 

จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ 1 33.33 
จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทีม่ีงานทำก่อนเข้าศึกษา - 00.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - 00.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - 00.00 
จำนวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - 00.00 
 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 3 คน ส่วนใหญ่มีสถานภาพการทำงานปัจจุบัน
เป็นพนักงานบริษัท/องค์กรธุรกิจเอกชน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 รองลงมาเป็นดำเนินธุรกิจอิสระ/
เจ้าของกิจการ จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 
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หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5) 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2564 

 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

30002303 ภาษาองักฤษเพื่อการทำงาน 1/2564       2   2 2 
30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 1/2564 1      1   2 2 
30004405 ความเป็นพลเมืองไทยและ
พลเมืองโลก 

1/2564 
    2    

 
2 2 

30006404 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 1/2564   2       2 2 
30002301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2564 1  2       3 3 
30002302 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1/2564    1 1  1   3 3 
30004301 มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ำโขง 

1/2564 
 1 1 1     

 
3 3 

30005401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน 

1/2564 
1 1  1     

 
3 3 

30005403 อาหาร ยา และสารเคมีใน
ชีวิตประจำวัน 

1/2564 
2 1       

 
3 3 

30118305 ชาติพันธ์ุวิทยาและพหุวัฒนธรรม 1/2564   2       2 2 
30118312 วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

1/2564 
    2    

 
2 2 

30118313 สัมมนาทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

1/2564 
  1      

 
1 1 

30118301 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 1/2564  1 1 1      3 3 
30118407 พิพิธภัณฑ์ศึกษา 1/2564 5 5        10 10 
30118405 โบราณคดีในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ 

1/2564 
4 6       

 
10 10 

30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น 1/2564 1 2        3 3 
30118402 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการท่องเที่ยว 

1/2564 
3 3 3 1 1    

 
11 11 

30901304 ปฏิบัติการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

1/2564 
3 2 3 2     

 
10 10 

30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

1/2564 
2  1      

 
3 3 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จำนวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I 
ลง 

ทะเบียน 
สอบ
ผ่าน 

30118307 มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว 1/2564 7 2 2  1     12 12 
30118403 มานุษยวิทยาศาสนา 1/2564 7 2 2 1      12 12 
30118404 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 1/2564 1  2       3 3 
30118412 นวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

1/2564   9 1     
 

10 10 

30003302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2/2564     2     2 2 
30003401 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2/2564        2  2  
30007301 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และ
ความเป็นผูป้ระกอบการ 

2/2564 
    1 1   

 
2 2 

30007401 การตลาดดิจิทลัสำหรบั
ผู้ประกอบการใหม ่

2/2564 
   1  1   

 
2 2 

30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

2/2564 
        1 1 1 

30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม 2/2564         2 2  
30118306 วัฒนธรรมและปรากฏการณร์่วม
สมัยในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้เพือ่การ
ท่องเที่ยว 

2/2564 
   2     

 
2 2 

30118413 ภาษาอังกฤษสำหรับการ
ท่องเทีย่ว 

2/2564 
3   4 1 1   

 
9 9 

30901307 ปฏิบัติการจัดการธรุกจินำเที่ยว 2/2564 4 2 1 2      9 9 
30901303 ปฏิบัติการนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

2/2564 
3 3 1 2     

 
9 9 

30118311 ภาษาอังกฤษสำหรับ
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการทอ่งเที่ยว 

2/2564 
  2      

 
2 2 

30901306 ปฏิบัตกิารงานมคัคุเทศก์ 2/2564  1 3  2 1 2  2 11 9 
30114404 การบริหารและจัดการโครงการ
พัฒนา 

2/2564 
1 2 4 2     

 
9 9 

30114313 เมืองศึกษา 2/2564 1 1 2 4 1     9 9 
30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม 

2/2564 
6 2 1      

 
9 9 
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ตารางท่ี 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ตัวบ่งชี้  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1-1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

เป้าหมายเชิงปริมาณ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) มีจำนวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ เป็นหลักสูตรฯ ที่ทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมใน

ปัจจุบัน 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีระบบกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการออกแบบหลักสูตรโดยมีผลการวิเคราะห์หลักสูตร/วิจัยการใช้
หลักสูตร การติดตามบัณฑิตของหลักสูตรที่ผ่านมาประกอบพิจารณาออกแบบหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการร่างหลักสูตร/สาระรายวิชาในหลักสูตรตามแบบมคอ.2 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตร  
2) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาท หน้าที่ ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อทบทวนสาระรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการแก้ไขสาระรายวิชา และปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนตามมติที่

ประชุม 
5) จัดทำร่างหลักสูตรตามแบบมคอ.2 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
1) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) เสนอซ่ือผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้ง 
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์ หลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตร ตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. เสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสตูรต่อคณะ กรรมการบริหารวิชาการ 
2) นำข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนำเสนอข้ันตอนต่อไป 
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6. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาเพ่ือพิจารณา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
2) นำข้อเสนอแนะมาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนำเสนอขั้นตอนต่อไป 

7. เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำเสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
2) นำข้อเสนอแนะมาปรับแก้ไขหลักสูตรและสาระรายวิชาก่อนนำเสนอขั้นตอนต่อไป 

8. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรภายในสถาบัน 
1) ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวางแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
2) ประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางต่างๆ เช่น webside, facebook, เสียงตามสาย ฯลฯ 

9. นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนนำ
ข้อเสนอแนะที่เก่ียวกับแนวทางการนำเสนอหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้ในการเรียนการสอน 

10. ประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตร ปรับปรุง/พัฒนาการออกแบบหลักสูตรจากผลการประเมิน 
1) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาใน

หลักสูตร 
2) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพือ่สรุปผลการประเมินผลกระบวนการปรับปรุงสาระรายวิชาใน

หลักสูตรให้ทันสมัย 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีกระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมสาระรายวิชา กิจกรรม โดยยึดตามความต้องการของผู้เรียน สถาน

ประกอบการ และความก้าวหน้าของศาสตร์  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือติดตาม และเพ่ิมเติมสาระรายวิชาและกิจกรรม  
ซึ่งพบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ แต่เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ปีการศึกษา 2564 ซ่ึงเป็นนักศึกษาใหม่ ยังไม่คุ้นเคยกับระบวนการเรียนแบบอุดมศึกษา และยังปรับตัวไม่ได้กับ
การศึกษาเนื้อหาวิชาที่ลงลึกในเชิงทฤษฎี โดยลดความเข้มข้นของเนื้อหาบางส่วนลง และเน้นการเรียนการสอนแบบ
ฝึกปฏิบัติในสถานที่และสิ่งแวดล้อมจริงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างประสบการณ์และแก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะ
สร้างความเชื่อมโยงของทฤษฎีและปฏิบัติได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน ทั้งนี้ในแต่ละรายวิชาต้องสร้างกระบวนการเรียน
การสอนให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงได้ว่าความรู้ที่เรียนนั้นมีความสัมพันธ์กับรายวิชาอ่ืนอย่างไร และความรู้ทีเ่รียน
นั้นเชื่อมโยงกับการจัดการท่องเที่ยวและการจัดการวัฒนธรรมอย่างไร รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างทัศนคติและ
มุมมองต่อศาสตร์และเส้นทางสายอาชีพให้ลึกซึ้งข้ึน ทั้งนี้เพ่ือให้ได้คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์โดยต้องมีลักษณะ
เด่นสอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้ออกแบบไว้ คือ 1) เป็นบัณฑิตทีม่ีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการจัดการวัฒนธรรม
และท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 2) เป็นบัณฑิตท่ีมีความสามารถวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ และบูรณาการความรู้
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เพ่ือการปฏิบัติงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้อย่างยั่งยืน 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรไม่มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เนื่องจากได้มีการปรับปรุงหลักสูตรไปแล้ว ใน
วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้รับการอนุมัติเห็นชอบให้เปิดหลักสูตรฯ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  
5/2562 วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม 2562 และผ่านการพิจารณาเห็นชอบหลักสูตรฯ จากกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) วันที่ 28 เมษายน 2564 จึงไมม่ีการปรับปรุงหลักสูตร  

เนื่องจากปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ประสบปัญหาการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ใน
การประกรรมการหลักสูตรครั้งที่ 5/2564 หลักสูตรฯ โดยเน้นให้ทุกรายวิชาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาเพ่ือฝึกทักษะ
และปฏิบัติจริงให้กับนักศึกษา ตลอดทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนในมุมมองที่ชัดเจน โดยวิธีการบูรณาการ
รายวิชาเข้ากับกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหลักสูตร  

เอกสารอ้างอิง  
1) รายการประชุมกรรมการบริหารหลักสตูร ครั้งที ่5/2564 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

หลักสูตรฯได้นำผลจากการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการมาทดลองใช้ปรับกระบวนการเรียนการสอน 
โดยพยายามสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่แตกต่างจากในห้องเรียน ด้วยการเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์มาพบปะแลกเปลี่ยน ซึ่งเป็นการปรับแผนเพ่ือดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) ทั้งนี้โดยเน้นให้ทุกรายวิชาออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
(Online) และจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับกิจกรรม/โครงการของสาขาวิชาเพ่ือฝึกทักษะและปฏิบัติจริง
ให้กับนักศกึษา ตลอดทั้งเพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับผู้เรียนในมุมมองที่ชัดเจน โดยวิธีการบูรณาการรายวิชาเข้ากับ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ ของหลักสูตร ดังนี้  

1)  “โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตำบลมหาชัย อำเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม” โดย 6 สาขาวิชาของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้
ร่วมกันดำเนินงานเชิงบูรณาการในการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ
ศิลปวัฒนธรรมของ และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม ซึ่งสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรมและการท่องเที่ยวได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการย่อย “Mahachai 
Smart Tourism (MST) : การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน (CBT: Community-
Based Tourism)” ทั้งนี้โดยมีฐานดำเนินงานบนการวิจัยเพื่อร่วมกับชุมชนในการหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน ดำเนินงานในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2565 โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา 30901205  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม และรายวิชา 30901307ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 
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2) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง” เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาที่

เน้นคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา 30118301 มานุษยวิทยา
เบื้องต้น 30118404 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น 30118402 ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพ่ือการท่องเที่ยว 30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว โดยจัด 3 ครั้ง ดังนี้  

2.1) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่16 หัวข้อ การ
ปรับตัวของงานหัตถกรรมและมุมมองทางวัฒนธรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า” ผ่านระบบออนไลน์ 
วันที่ 25 สิงหาคม 2564   

2.2) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่17 หัวขอ้ การเล่า
เรื่องราววัฒนธรรมผ่านแพลตฟอร์มดิจิตัล” ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 16 กันยายน 2564  

2.3) “โครงการเสวนาวิชาการ ปันคำเว้าเสวนา : ภาษา สังคม การเมือง ครั้งที ่18 หัวข้อ การ
แนะนำเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยจากหอจดหมายเหตุต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (NARA)” ณ ห้องประชุม 
ชั้น 2 คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (แต่นักศึกษาใช้ระบบ
ออนไลน์)  

3) “โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” แตเ่นื่องจากปีงบ 2565 
ไม่มีงบประมาณจึงได้บูรณาการเชื่อมโยงกับพันธกิจของ “หนว่ยอนรุักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 
จังหวัดนครพนม” โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา 30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น รายวิชา 30901205 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมประกอบด้วย  

3.1) โครงการศึกษาย่านชุมชนเก่าเพ่ือประกาศเป็นมรดกจังหวัด ประกอบด้วย ย่านชุมชนเก่าบ้าน
ท่าอุเทน, ย่านชุมชนเก่าบ้านนาจอก, ย่านชุมชนเก่าตลาดนครพนม, ย่านชุมชนเก่าเกลือศรีสงคราม และย่านชุมชน
เก่าท่าค้อ-หนองจันทน์    

3.2) โครงการเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนม: การบรรยายเรื่อง 
การจัดการย่านชุมชนในมุมมองประวัติศาสตร์กินได้ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 กันยายน 2564 วิทยากร คือ รศ.ดร.
วศิน ปัญญาวุฒิตระกูล จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้ประสบการณ์การ
ทำงานกับชุมชนท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถเพ่ิมมูลค่าและ
คุณค่าให้กับทุนวัฒนธรรม   

4) โครงการมานุษยวิทยาเดินดิน โดยได้บูรณาการกับ “โครงการศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขงและพันธกิจของ “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.นครพนม” กิจกรรม
ประกาศเขตอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม รายวิชา 30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม และรายวิชา 30901306 ปฏิบัติการงาน
มัคคุเทศก์ โดยจัดกิจกรรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ดำเนินจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเรียนรู้การขุดค้นและขุด
แต่งแหล่งโบราณสถานเมืองมรุกขนคร (เมืองนครพนมเดิม) บ้านหนองจันทน์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่ง
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ดำเนินการโดยสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี  

ผลจากการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนดังกล่าวนี้ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างเป็น
รูปธรรมในรายวิชาที่ศึกษาและเกิดความสนใจใฝ่รู้ รวมทั้งมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชาและใน
การศึกษาในมหาวิทยาลัยมากข้ึน 

อนึ่ง จากการประเมินระบบและกลไกปีการศึกษา 2564 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ให้
ข้อเสนอว่าภายในปีการศึกษา 2565 ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระในบางรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยเฉพาะปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรสาขาวิชาที่
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น สร้างความเข้าใจและทัศนคติให้กับผู้เรียนในมุมมองที่ชัดเจน โดย
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนปรับแก้ มคอ. 3 ให้สอดคล้องกับมติของที่ประชุมและให้นำเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 

สำหรับการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ลงความเห็นว่า ใน
กระบวนการออกแบบและปรับปรุงควรมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ได้จากการปรับปรุงร่วมกับสาขาอ่ืนที่มีศาสตร์
ความรู้ใกล้เคียงกันในรอบต่อไป 

เอกสารอ้างอิง  
1) รายการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 

 

5.1-2  การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์

สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีระบบกลไกการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
1) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาวิชาในหลักสูตร 
2) สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตท่ีมีต่อหลักสูตร  
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากข้อ 1) และ2) เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการ

ดำเนินการของหลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการร่าง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา 
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1) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชา 
2) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน 
3) อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือทบทวนคำอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 

3. นำเสนอร่างหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
1) พิจารณาคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ  
2) เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้คณะพิจารณาแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย  
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือวิพากษ์หลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุง ประกอบด้วย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และบัณฑิต 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระรายวิชา 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำข้อเสนอแนะ มาปรับแก้หลักสูตรและสาระของรายวิชา 
2) จัดทำร่างหลักสูตร และ สมอ.08 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุงไปใช้
ในการเรียนการสอน 

6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
1) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 
2) สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชาที่ได้ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย 
3) ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อสรุปผลการประเมินผล กระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้

ทันสมัย 
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในการจัดทำสรุปผล การปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร

ให้ทันสมัย 
8. นำเสนอต่อคณะฯ และเพ่ือให้คณะฯ นำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ได้เปิดรายวิชาเฉพาะทั้งหมด 25 รายวิชา แบ่งเป็นภาคเรียนที่ 1 จำนวน 14 
รายวิชา และเรียนที่ 2 จำนวน 11 รายวิชา ได้แก่  

ภาคเรียนที่ 1 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118305 ชาติพันธ์ุวิทยาและพหุวัฒนธรรม 1/2564 
30118312 วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1/2564 
30118313 สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1/2564 
30118301 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 1/2564 
30118407 พิพิธภัณฑ์ศึกษา 1/2564 
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30118405 โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1/2564 
30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น 1/2564 
30118402 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1/2564 

30901304 ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขง 

1/2564 

30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัการท่องเที่ยว 1/2564 
30118307 มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว 1/2564 
30118403 มานุษยวิทยาศาสนา 1/2564 
30118404 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 1/2564 
30118412 นวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1/2564 

 

ภาคเรียนที่ 2 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118901 สหกจิศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2/2564 
30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม 2/2564 
30118306 วัฒนธรรมและปรากฏการณร์่วมสมัยในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้เพื่อการท่องเทีย่ว 

2/2564 

30118413 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2/2564 
30901307 ปฏิบัติการจัดการธรุกจินำเทีย่ว 2/2564 
30901303 ปฏิบัติการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 2/2564 
30118311 ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว 

2/2564 

30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก ์ 2/2564 
30114404 การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา 2/2564 
30114313 เมืองศึกษา 2/2564 
30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2/2564 

 

ในส่วนของรายวิชาเฉพาะ 25 รายวิชานั้น มี 9 รายวิชาที่เปน็รายวิชาใหม่ของหลักสูตรจากการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คือ 
รายวิชา 30901304 ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 30901204 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว 30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 30901307 ปฏิบัติการ
จัดการธุรกิจนำเที่ยว 30901303 ปฏิบัติการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์  
30114404 การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา  30114313 เมืองศึกษา 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
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ส่วน 16 รายวิชาที่เหลือนั้น เป็นรายวิชาที่ปรากฏในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559) โดยได้มีการปรับปรุงคำอธิบายรายวิชาใหม่เพ่ือเพ่ิมทักษะในอาชีพและ
โอกาสในการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึ้น โดยการสร้าง
ความเข้มแข็งในเนื้อหาหลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนมีวิธีคิด มุมมองและทักษะทั้งด้านมานุษยวิทยา การจัดการวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวอย่างเป็นองค์รวม 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

จากประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 ได้มีการทบทวนการเปิดรายวิชาในปีการศึกษา 
2564 พบว่าแม้ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาพ้ืนฐานที่มุ่งเน้นบรรยายทฤษฎี แต่เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นนักศึกษา
ใหม่ยังไม่คุ้นเคยกับระบวนการเรียนแบบอุดมศึกษา และยังปรับตัวไม่ได้กับการศึกษาเนื้อหาวิชาที่ลงลึกในเชิงทฤษฎี 
ประกอบกับในภาคเรียนที่ 2/2564 ได้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ หลักสูตรฯ จึง
ปรับวิธีการเรียนการสอนแบบ Online และลดความเข้มข้นของเนื้อหาบางส่วนลง โดยสร้างประสบการณ์ใหม่ของ
การเรียนรู้เข้ามาชดเชยแทน เช่น จัดโครงการเชิญวิทากรพิเศษที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มา
บรรยายในประเด็นต่างๆ หรือในช่วงที่สถานการณ์เชื้อไวรัสฯเบาบางลง สาขาวิชาฯจะใช้วิธีจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบฝึกปฏิบัติในสถานที่และสิ่งแวดล้อมจริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์จริง เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงของทฤษฎีและปฏิบัติได้มากยิ่งข้ึน 

ดังนั้น ในปีภาคเรียนที่ 2/2564 กรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีมติให้เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ 
Online โดยการใช้ Research Based Learning (RBL) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดำเนินการบูรณาการความรู้ที่เป็น
ศาสตร์วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับแผนการเรียนให้เนื้อหาของรายวิชามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกัน และ
กำหนดอาจารย์ผู้สอนให้ตรงกับความเชี่ยวชาญ โดยให้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาที่เปิดทำการเรียนการ
สอนไปแล้วในปีการศึกษา 2564 หรือปรับปรุงกระบวนการเรียนสอนในบางรายวิชาก่อนที่จะมีการปรับปรุงใหญ่ โดย
พิจารณาจาก มคอ.5 สู่การปรับปรุงการเรียนการสอน ใน มคอ.3 ปีถัดไป 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า 

ผลจากการปรับมาใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ Online โดยเน้นการใช้ Research Based Learning 
(RBL) พบว่าสามารถใช้ได้ดีในรายวิชาบรรยายที่เน้นเนื้อหาทฤษฎี แต่ในกรณีรายวิชาที่ต้องศึกษาภาคสนามนั้น
จำเป็นเน้นการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติในสถานที่และสิ่งแวดล้อมจริงเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์จริง เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงของทฤษฎีและปฏิบัติได้มากยิ่งขึ้น โดยมีมาตรการในการควบคุมการ
แพร่กระจายของการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด 

อนึ่ง เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้กำหนดทิศทางการปรับปรุงสาระรายวิชา
และการบริหารหลักสูตรฯ ที่จะดำเนินการในปีการศึกษา 2565 ให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย เหมาะสมกับผู้เรียน รวมทั้งสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
โดยเฉพาะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
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เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 

 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2-1  การกำหนดผู้สอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนครบตามจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีระบบกลไกการกำหนดผู้สอน ดังนี้ 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดทำ

แผนการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา  
2. กำหนดอาจารย์ผู้สอน โดยพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาผู้สอนโดยคำนึงถึงความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่
สอน และผลงานวิชาการ 

2) หัวหน้าสาขาวิชามอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา และกำหนดผู้สอน 
3. ผู้รับผิดชอบรายวิชา และผู้สอนร่วมกันศึกษาลักษณะวิชา ผลการประเมินการสอนของอาจารย์  

ประสบการณ์ ผลงานวิชาการ และภาระงาน 
4. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำมคอ. 3 และ มคอ. 4 โดยเนื้อหาต้องทันสมัย และเป็นไปตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ซ่ึงครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ คุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 15 วัน และเสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

5. อาจารย์ประจำหลักสูตร พิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 และ มคอ. 4 ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping  
ตาม มคอ. 2 และแจ้งให้อาจารย์ผู้สอนจำทำแผนการสอนรายบท 

6. อาจารย์ผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่กำหนดใน มอค.3 มคอ. 4 
7. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและทบทวนการจัดการเรียนการสอน 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 25 รายวิชา 
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โดยมติที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรได้กำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเทอมที่ 1 
ประกอบด้วย 14 วิชาและเทอมที่ 2 ประกอบด้วย 11 วิชา ดังนี้ 

อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี ได้รับมอบหมายให้สอน 6 รายวิชา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118305 ชาติพันธ์ุวิทยาและพหุวัฒนธรรม 1/2564 
30118312 วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1/2564 

30118313 สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1/2564 
30118301 มานุษยวิทยาเบื้องต้น 1/2564 
30118407 พิพิธภัณฑ์ศึกษา 1/2564 
30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2/2564 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสฏิฐ ์คิดคำส่วน ได้รับมอบหมายให้สอน 6 รายวิชา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118312 วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1/2564 

30118313 สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1/2564 
30118405 โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 1/2564 
30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น 1/2564 
30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม 2/2564 
30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2/2564 

อาจารย์ ดร.สุริยา คำหว่าน ได้รับมอบหมายให้สอน 5 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118305 ชาติพันธ์ุวิทยาและพหุวัฒนธรรม 1/2564 
30118312 วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว 

1/2564 

30118402 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1/2564 

30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2/2564 
30118306 วัฒนธรรมและปรากฏการณร์่วมสมัยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เพื่อการท่องเที่ยว 

2/2564 
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อาจารย์ สิริยาพร สาลีพันธ์ ได้รับมอบหมายให้สอน 2 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118413 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2/2564 
30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2/2564 

อาจารย์สุภัทรา เขียวศรี ได้รับมอบหมายให้สอน 5 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30901304 ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขง 

1/2564 

30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 1/2564 
30901307 ปฏิบัติการจัดการธรุกจินำเที่ยว 2/2564 
30901303 ปฏิบัติการนันทนาการเพื่อการท่องเที่ยว 2/2564 
30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2/2564 

อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ ได้รับมอบหมายให้สอน 2 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118402 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภูมภิาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

1/2564 

30118306 วัฒนธรรมและปรากฏการณร์่วมสมัยในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เพื่อการท่องเที่ยว 

2/2564 

อาจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา ได้รับมอบหมายให้สอน 6 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118313 สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1/2564 
30118307 มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว 1/2564 
30118403 มานุษยวิทยาศาสนา 1/2564 
30118404 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 1/2564 
30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 2/2564 
30118311 ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยาวฒันธรรมและการ
ท่องเที่ยว 

2/2564 

อาจารย์ ณัฐพงศ์ เขียวศรี ได้รับมอบหมายให้สอน 1 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30118412 นวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1/2564 
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อาจารย์ จิราภรณ์ พรหมเทพ ได้รับมอบหมายให้สอน 1 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์ 2/2564 

อาจารย์ ดร. คณิน เชื้อดวงผุย ได้รับมอบหมายให้สอน 2 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปกีารศึกษา 

30114404 การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา 2/2564 
30114313 เมืองศึกษา 2/2564 

อาจารย์ สุริยันต์ สุรเกรียงไกร ได้รับมอบหมายให้สอน 1 รายวิชา 

รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปีการศึกษา 

30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม 2/2564 

 
จะเห็นว่า ในปีการศึกษา 2564 มีเห็นว่ามีรายวิชาที่ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร 5 รายวิชา โดยแบ่งเป็นวิชาเลือกเสรี ๒ รายวิชา คือ 1) รายวิชา 
30114404 การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา และ2) รายวิชา 30114313 เมืองศึกษา โดยหลักสูตรฯ ไดข้อ
ความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ ดร. คณิน เชื้อดวงผุย อาจารย์ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจำจากสาขาพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นอกจากนี้ยังมีรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
จำนวน 2 รายวิชา คือ 30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์ และรายวิชา 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยหลักสูตรฯ ไดข้อความอนุเคราะห์จากอาจารย์จิราภรณ์ พรหมเทพ และอาจารย์ 
สุริยันต์ สุรเกรียงไกร รวมทั้งรายวิชาเฉพาะบังคับ จำนวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา 30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการ
จัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ไดข้อความอนุเคราะห์จากอาจารย์ณัฐพงศ์ เขียวศรี ซ่ึงทั้ง 5 รายวิชาเหล่านี้
ต้องการประสบการณ์ในการสอนและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้และ
ประสบการณ์จากอาจารย์อย่างเต็มท่ีและหลากหลาย 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 
2) รายละเอียดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (มคอ.2) 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  
จากผลการดำเนินงานพบว่า รายวิชาที่ต้องมีการควบคุมดูแลกันเป็นทีม ที่ตามระบบและกลไกกำหนดไว้ให้

หัวหน้าสาขาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น ด้วยรายวิชาดังกล่าวต้องมีการดำเนินงานในรูปแบบการประสานงาน
ระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา ซึ่งหมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนและประเมินผล ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาควรเป็นกรรมการหลักสูตรที่สามารถประสานงานได้สะดวก 
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อนึ่ง นอกจากการที่หลักสูตรฯกำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาโดยพิจารณาจากความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญ 

ประสบการณ์และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนรายวิชา ผลการประเมินอาจารย์ในระบบงานทะเบียนแล้ว ยังต้อง
คำนึงถึงการขอตำแหน่งวิชาการในอนาคตของอาจารย์ท่านนั้นๆด้วย เพราะจะทำให้การทำเอกสารประกอบการสอน
ต่างๆ ดำเนินไปอย่างสอดคล้องและเกิดประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา อาจารย์ผู้สอนและหลักสูตรไปพร้อมกัน รวมทั้ง
ควรกำหนดผู้สอนเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในปีการศึกษา 2564 ด้วย  

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที ่5/2564 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

ผลจากการทบทวนและประเมินการดำเนินงานและการกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของภาคเรียนที่ 
1/2564 และ ภาคเรียนที่ 2/2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
การกำหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นระยะ โดยมีประเด็นที่ดำเนินการในปีการศึกษา 2565 ดังนี้  

1) รายวิชาที่มีการสอนแบบ Team teaching ทีมอาจารย์ผู้สอนได้วางแผนเรื่องการบริหารชั่วโมงสอน เพ่ือ
ไม่ให้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนร่วมต้องเสียผลประโยชน์ โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน ถึงแม้บางครั้งทีมอาจารย์ผู้สอนจะไม่สามารถบริหารชั่วโมงสอนได้ แต่สามารถแก้ไข
ด้วยการสอนเสริม โดยจะวางแผนการสอนตั้งแต่ต้นเทอม และจะใช้วิธีการสลับสอนกันตามหัวข้อที่กำหนดไว้ 

2) รายวิชาที่มีการลงพ้ืนที่ศึกษานั้น เพ่ือลดภาระงานนักศึกษาและความซ้ำซ้อนให้กำหนดให้มีการบูรณา
การอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อ 1 โครงการ และโครงการหนึ่งสามารถบูรณาการได้หลายรายวิชา โดยต้องมอบหมาย
งานให้นักศึกษาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชานั้น 

3) การกำหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆได้ใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ผู้สอน
ในระบบงานทะเบียนประกอบการพิจารณาด้วย 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 

 

5.2-2  การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน            
การสอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทุก

รายวิชา (25 รายวิชา)  

เป้าหมายเชิงคุณภาพ รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทุก

รายวิชา (25 รายวิชา) มีความถูกต้องสมบูรณ์สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน TQF 
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• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีระบบกลไกการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการ
จัดการเรียน การสอน ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันจัดทำ
แผนการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 

2. ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทำร่าง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอนให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
เรียนการสอน และเสนอแผนต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมพิจารณาร่าง มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
4. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4  
5. ประเมินกระบวนการกำกับติดตาม จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
6. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำกับติดตาม จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
7. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกำกับติดตาม จัดทำ มคอ.3 และ มคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือติดตามการทำแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
และตรวจสอบให้สอดคล้องกับรายละเอียด และแผนพัฒนาการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) ของแต่ละวิชาที่
ปรากฏใน มคอ.2 ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้จัดส่ง มคอ.3 ตรงตามกำหนดเวลาที่
วางไว้ และกรรมการบริหารหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดภายในแผนการเรียนรู้ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดและแผนพัฒนาการเรียนรู้ 5 ด้านของแต่ละวิชาที่ปรากฏใน มคอ.2 เพ่ือให้สามารถนำไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาได้ โดยให้ชี้แจงแก่นักศึกษาได้รับทราบในสัปดาห์แรกของการเปิดภาค
เรียน 

หลังจากท่ีดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และแผนปฏิบัติการของหลักสูตรที่วาง
ไว้แล้วนั้นหลังสิ้นภาคการศึกษาท่ี 1/2564 และ 2/2564 หลักสูตรได้จัดประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือกำกับ
ให้อาจารย์ทุกท่านจัดทำ มคอ.5 ของทุกรายวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 30 ภายหลังจากดำเนินการจัดการเรียนการสอน
เสร็จสิ้น 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 
2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118305 ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม (1/2564) 
3)รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118312 วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว (1/2564) 
4) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118313 สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

(1/2564) 
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5) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118301 มานุษยวิทยาเบื้องต้น (1/2564) 
6) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118407 พิพิธภัณฑ์ศึกษา (1/2564) 
7) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118405 โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1/2564) 
8) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น (1/2564) 
9) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118402 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพ่ือ

การท่องเที่ยว (1/2564) 
10) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30901304 ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ำโขง (1/2564) 
11) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (1/2564) 
12) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118307 มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว (1/2564) 
13) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118403 มานุษยวิทยาศาสนา (1/2564) 
14) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118404 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (1/2564) 
15) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

(1/2564) 
16) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม (2/2564) 
17) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118306 วัฒนธรรมและปรากฏการณ์ร่วมสมัยในเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้เพ่ือการท่องเที่ยว (2/2564) 
18) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118413 ภาษาอังกฤษสำหรบัการท่องเที่ยว (2/2564) 
19) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30901307 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเทีย่ว (2/2564) 
20) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30901303 ปฏิบัติการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว (2/2564) 
21) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30118311 ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ

ท่องเที่ยว (2/2564) 
22) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก ์(2/2564) 
23) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

(2/2564) 
24) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30114404 การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา (2/2564) 
25) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 30114313 เมืองศึกษา (2/2564) 
26) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว (2/2564) 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีการประชุมกรรมการบริหารสูตร ครั้งที ่3/2565 เพ่ือกำกับและ
ประเมินผลการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปแบบของ
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เกรดซึ่งเป็นผลลัพธ์สุดท้ายหลังการเรียนว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาได้ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ ซึ่งผลลัพธ์
ดังกล่าวเกิดจากการกำหนดแนวทางประเมินความรู้ด้านต่างๆ ตามท่ีได้วางแผนไว้ใน มคอ.3 จำแนกตามผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน นอกจากนี้ยังมีการนำผลประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์โดยรวม และนำข้อเสนอแนะของนักศึกษามาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วย  

ทั้งนี ้ในการจัดการเรียนการสอนควรเน้นภาคปฏิบัติมากข้ึน เช่น การลงพ้ืนที่ฝึกปฏิบัติจริง รวมทั้ง
การศึกษาดูงานในสถานที่จริง ซึ่งมติท่ีประชุมเห็นควรนำไปปรับปรุงในมคอ.3 ของรายวิชาที่จะมีการเรียนการสอนใน
ปีการศึกษาต่อไป 

เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมหลักกรรมการบริหารสูตร ครั้งที่ 3/2565  

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกท่านได้นำข้อเสนอแนะและมติที่ประชุมไปจัดทำ มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อน
เปิดภาคการศึกษาทุกรายวิชา โดยให้มีเนื้อหาทันสมัยและเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรที่
กำหนดไว้ใน มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 6 ด้าน คือ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 คือ การสื่อสารและความร่วมมือกัน ความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง ความเป็นผู้นำและรับผิดชอบต่อสังคม  

รวมทั้งให้นำผลการประเมินรายวิชาจาก มคอ.5 ของปีการศึกษา 2564 มาปรับปรุงแก้ไขในการจัดทำ 
มคอ.3 ในปีการศึกษาต่อไป โดยพัฒนาตามผลการประเมินตามท่ีระบุใน มคอ.5  

เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 
 

5.2-3  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

เป้าหมายเชิงปริมาณ มีรายวิชามีการสอดแทรกความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 รายวิชา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษาสามารถสกัดความรู้จากบูรณาการจากการวิจัย การบริการวิชาการทาง

สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม มาใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ และมีคะแนนความพึง
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พอใจไม่น้อยกว่า 3.51 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ
ทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบรายวิชาที่จะบูรณาการพันธกิจ การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2. ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการในรายวิชาที่มีบูรณาการด้านการวิจัย การบริการวิชาการ 
และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

3. กำกับติดตามการดำเนินงานการบูรณาการเรียนการสอนที่มีการ บูรณาการกับการบริการวิชาการทาง
สังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินกระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด 

5. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่มีการบูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามผลการประเมิน 

6. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการฯ ตามผลการประเมิน
อย่างรูปธรรม 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

จากการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที ่5/2564 ได้พิจารณาเห็นว่าควรมีการสนับสนุนและส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาได้สอดแทรกความรู้ด้านการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับวิชาที่สอน และให้มติที่ประชุมได้กำหนดให้มีการบูรณาการรายวิชาเข้ากับโครงการ 
ดังนี้ 

1. การวิจัย 
หลักสูตรฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการค้นคว้าวิจัยเพื่อบูรณาการกับวิชาที่สอน ได้แก ่

“โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับ
ปริญญาตรี: โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัด
นครพนม” โดย 6 สาขาวิชาของคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ไดร้่วมกันดำเนินงานเชิง
บูรณาการในการบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุศิลปวัฒนธรรมของ และเพ่ือ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ซึ่งสาขาวิชา
มานุษยวิทยาวัฒนธรมและการท่องเที่ยวได้รับผิดชอบในส่วนของโครงการย่อย “Mahachai Smart Tourism 
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(MST) : การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีชุมชนเป็นฐาน (CBT: Community-Based Tourism)” 
ทั้งนี้โดยมีฐานดำเนินงานบนการวิจัยเพื่อร่วมกับชุมชนในการหาแนวทางพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 
ดำเนินงานในช่วงมกราคม-พฤษภาคม 2565 โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา 30901205  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม และรายวิชา 30901307ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเที่ยว 

2. การบริการวิชาการทางสังคม  
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัด“โครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง” 

แตเ่นื่องจากปีงบ 2565 ไม่มีงบประมาณจึงได้บูรณาการเชื่อมโยงกับพันธกิจของ “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดนครพนม” โดยบูรณาการเข้ากับรายวิชา 30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะ
เบื้องต้น รายวิชา 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมประกอบด้วย  

3.1) โครงการศึกษาย่านชุมชนเก่าเพ่ือประกาศเป็นมรดกจังหวัด ประกอบด้วย ย่านชุมชนเก่าบ้าน
ท่าอุเทน, ย่านชุมชนเกา่บ้านนาจอก, ย่านชุมชนเก่าตลาดนครพนม, ย่านชุมชนเก่าเกลือศรีสงคราม และย่านชุมชน
เก่าท่าค้อ-หนองจันทน ์   

3.2) โครงการเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าเมืองนครพนม: การบรรยายเรื่อง 
การจัดการย่านชุมชนในมุมมองประวัติศาสตร์กินได้ ผ่านระบบออนไลน์ วันที่ 3 กันยายน 2564 วิทยากร คือ รศ.ดร.
วศิน ปัญญาวุฒิตระกูล จากภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือให้ประสบการณ์การ
ทำงานกับชุมชนท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สามารถเพ่ิมมูลค่าและ
คุณค่าให้กับทุนวัฒนธรรม   

3. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการจัดโครงการมานุษยวิทยาเดินดิน โดยได้บูรณาการกับ “โครงการศูนย์ชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและพันธกิจของ “หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.
นครพนม” กิจกรรมประกาศเขตอนุรักษ์ย่านชุมชนเก่า โดยบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชา 30901205 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม รายวิชา 30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม และรายวิชา 
30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์ โดยจัดกิจกรรมวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ดำเนินจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือ
เรียนรู้การขุดค้นและขุดแต่งแหล่งโบราณสถานเมืองมรุกขนคร (เมืองนครพนมเดิม) บ้านหนองจันทน์ ต.ท่าค้อ อ.
เมือง จ.นครพนม ซึ่งดำเนินการโดยสำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธาน ี

เอกสารอ้างอิง  
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 5/2564 
2) รายงานผลโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 
3) รายงานผลโครงการปันคำเว่าเสวนาวิชาการ 
6) รายงานผลโครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุ บำรุง

ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำชุมชนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตำบลมหาชัย อำเภอ
ปลาปาก จังหวัดนครพนม 
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• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

จากผลการดำเนินงานของทุกโครงการในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ จะเห็นว่าทุกโครงการที่ได้รับการบูร
ณาการกับเรียนการสอน ล้วนแต่สร้างคุณประโยชน์ทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการดำรงชีวิตให้แก่นักศึกษา 
และมีส่วนช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาสาระในรายวิชามากขึ้นกว่าการอ่านหรือสอนตามตำราเพียงอย่างเดียว 
อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษานี้มีข้อจำกัดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา่ (COVID-19) เพ่ือ
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงกำหนดให้ต้องมีการดำเนินโครงการเป็นช่วงเวลาโดยให้ครอบคลุมทุกไตรมาสของปีงบประมาณ
เพ่ือให้สอดคล้องกับปีการศึกษาและการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา โดยกำหนดกิจกรรมและการใช้
จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการให้กระจายทุกไตรมาสตลอดปีการงบประมาณ 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า 

จากการประเมินกระบวนการปีการศึกษา 2564 ได้มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนสอนโดยบูรณาการกับ
การวิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้มีการบูรณาการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมรายวิชาทั้ง
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 โดยกำหนดรายวิชาที่เหมาะสมเพ่ือนำมาบูรณาการกับโครงการเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอนให้มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมให้
เกิดความต่อเนื่อง ซ่ึงในปีงบประมาณ 2565 อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี ได้รับทุนดำเนินการวิจัยทั้งในฐานะหัวหน้า
โครงการและนักวิจัยร่วมจาก 2 แหล่งทุน คือ 1) โครงการศึกษาย่านชุมชนเก่าเพ่ือประกาศเป็นมรดกจังหวัด หน่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 2) ทนุจากมหาวิทยาลัยนครพนม ในหัวข้อ 
“ตัวตนคนข้ามชาติ: การเคลื่อนย้ายและคุณภาพชีวิตของแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวัด
นครพนม” ส่วนอาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ ได้เสนอโครงการและผ่านการพิจารณาให้ทุนจาก 1 แหล่งทุน คือ ) 
ทุนจกสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในหัวข้อ “นาหว้าพาเลาะ: นวัตกรรมท่องเที่ยววิถีถ่ิน 5 ชนเผ่า
ชุมชนนาหว้า” ซึ่งโครงการวิจัยกล่าวนี้จะทำให้สามารถนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอน บริการวิชาการ และ
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมรายวิชาทั้งภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของหลักสูตรฯได้อย่างต่อเนื่อง  

นอกจากนี้สำหรับรายวิชาที่มีการลงพ้ืนที่ศึกษานั้น เพื่อลดภาระงานนักศึกษาและความซ้ำซ้อนให้กำหนดให้
มีการบูรณาการอย่างน้อย 1 รายวิชาต่อ 1 โครงการ และโครงการหนึ่งสามารถบูรณาการได้หลายรายวิชา โดยต้อง
มอบหมายงานให้นักศึกษาอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเนื้อหาของรายวิชานั้น 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 

5.3-1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคนและทุกรายวิชาที่มีการประเมินผู้เรียน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนและทุกรายวิชาได้รับการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีระบบกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 
3. ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนด และรายงานผลการประเมนิโดยจากการสอบภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ งานที่ได้รับมอบหมาย วิเคราะห์กรณีศึกษา อภิปรายกลุ่ม รวมทั้งการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
ตามท่ีกำหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.4 

4. กรรมการประเมินผล กระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF 
5. กรรมการบริหารหลักสูตร นำผลการประเมนิกระบวนการไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 
6. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินไปปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ 
7. รายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3/2564 ได้วางเกณฑ์การประเมินนักศึกษาให้สอดคล้อง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ของหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีหน้าที่ในการ
จัดทำ มคอ.3 เพ่ือเป็นแผนการดำเนินการสอน โดยให้สอดคล้องแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใน มคอ.2 ทั้ง 6 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6) ด้านการปฏิบัติวิชาชีพ โดย
ออกแบบเครื่องมือการประเมิน ดังนี้ 

1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม เช่น แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมใน
การเรียน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ เป็นต้น 

2) ด้านความรู้ เช่น แบบทดสอบ แบบประเมิน รายงานต่างๆ เป็นต้น 
3) ด้านทักษะทางปัญญา เช่น แบบประเมินการอภิปราย แบบประเมินการนำเสนองาน แบบประเมิน

รายงาน เป็นต้น 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ เช่น แบบประเมินการทำงานกลุ่ม เป็นต้น 
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น แบบประเมิน

รายงานเดี่ยวและกลุ่ม เป็นต้น 
6) ด้านการปฏิบัติวิชาชีพ เช่น แบบประเมินการฝึกสหกิจศึกษา 
สำหรับกระบวนการประเมินนักศึกษานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ทำการแจ้งข้อตกลง วิธีการ
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ประเมินตั้งแต่เริ่มเรียนวันแรกเพ่ือให้นักศึกษารับทราบกติกา จากนั้นเมื่อดำเนินการเรียนการสอนได้สักระยะ เช่น 
หลังสอบกลางภาค ผู้รับผิดชอบรายวิชาได้ทำการแจ้งคะแนนให้นักศึกษาทราบเพ่ือให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
กระตุ้นการพัฒนาการเรียนของตนเองด้วย จนเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน ผู้รับผิดชอบรายวิชาจึงทำรายงานผลการ
ดำเนินของรายวิชา (มคอ.5) เสนอให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2564 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2565 ได้ทบทวนกลไกและระบบที่ใช้ในภาคเรียนที่ 1/2564
พบว่า ในการออกแบบเครื่องมือในการประเมินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) นั้น ควร
ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพ่ือการประเมินสอดคล้องกับศักยภาพของนักศึกษาและสามารถปฏิบัติได้ตาม
ความเปน็จริง 

นอกจากนีผ้ลจากการประเมินยังพบว่าส่วนใหญ่การวัดผลมักทำได้เพียง ด้านคุณธรรมจริยธรรม จากการเข้า
เรียนและการแสดงออกในชั้นเรียน และด้านความรู้ จากการทำแบบทดสอบ แต่การวัดผลด้านอื่นๆ (ด้านทักษะทาง
ปัญญา, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ, ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข, ด้านการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ด้านการปฏิบัติวิชาชีพ) ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและสอดคล้องกับแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในมคอ.2 และมคอ.3 จึงควรให้
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพ่ือเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชาให้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งควรออกแบบวิธีการประเมินความรู้นักศึกษาให้หลากหลายและชัดเจนขึ้นครอบคลุมทั้ง 
6 ด้าน ทั้งโดยการมอบหมายงานให้อ่านและศึกษาเพ่ิมเติม การสอบย่อย การทำแบบฝึกหัด การนำเสนอหน้าชั้น
เรียน รวมถึงการทำรายงานที่ได้มอบหมายเพ่ือเป็นการประเมินผู้เรียนเพิ่มเติมด้วย  

อีกท้ังด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เน้นการสอนออนไลน์ จึงควรมีการปรับปรุง
เครื่องมือและวิธีการประเมินให้มีความเหมาะสมกับวิธีการสอนและสถานการณ์ดังกล่าวด้วย 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

จากมตทิีป่ระชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2565 กำหนดให้ภาคเรียนที่ 2/2564 อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประจำในแต่ละรายวิชาทำการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินการวัดผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยต้องสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในมคอ.2 และมคอ.3 
รวมทั้งให้มีความสอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่เน้น
การสอนออนไลน์ โดยปรับปรุงเครื่องมือและวิธีการประเมินให้มีความเหมาะสม  

ผลการปรับปรุงพบว่าเครื่องมือการประเมินบางทักษะ เช่น ด้านคุณธรรมจริยธรรม อาทิ ความตั้งใจในการ
เรียน ยังมีข้อจำกัดเพราะเป็นกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ แต่สามารถชดเชยได้จากการประเมิน
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งานอ่ืนที่มอบหมาย เป็นต้น 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 1/2565 

 

5.3-2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ ร้อยละ 25 ของรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 หรือจำนวน 7 รายวิชา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ รายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 อย่างน้อย 7 รายวิชา ได้รับการประเมินผล

การเรียนรู้ของนักศึกษาทุกคนสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีระบบกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 

1. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. คณะกรรมการประชุมเพ่ือกำหนดวิธีการประเมินการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดไว้ใน มคอ.2 ปรากฏใน Curriculum Mapping ตามกรอบ TQF 
3. กรรมการร่วมประชุมวิพากษ์และตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
4. กรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นในแนวทาง

เดียวกับมคอ.3 ของรายวิชา 
5. กรรมการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุม วิพากษ์ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
6. คณะกรรมการและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการ

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
7. ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา นำเอาข้อวิพากษ์การประเมิน

กระบวนการไปทำการปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
8. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

1) ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ทำการสอนทั้งหมด 25 วิชา โดยได้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
ประชุมเพ่ือร่วมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละรายวิชา โดยตรวจสอบการให้คะแนนหรือเกรด ร่วมกัน
ตรวจสอบวิธีการประเมินและผลประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการสุ่มตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนน
สอบและคะแนนพฤติกรรม ซึ่งเป็นการวัดตามความเป็นจริง  

2) หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมเป็น
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กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่จัดโดยคณะฯ ซึ่งได้กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแต่ละ
รายวิชา ใน 2 รูปแบบ คือ  

2.1) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกรด คณะกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกันตรวจสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ 
(คะแนน/เกรด) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือค้นหารายวิชาที่มีเกรดผิดปกติ  

2.2) ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ คณะกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกันตรวจสอบและสอบถาม
วิธีการจัดการเรียนการสอน การออกข้อสอบ การมอบหมายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนพฤตกิรรม ใน
รายวิชาที่มีเกรดผิดปกต ิเพ่ือตรวจสอบว่าได้ผลผลสัมฤทธิ์ตามผลการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆหรือไม่ และควร
ปรับปรุงอย่างไร  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้มีจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเฉพาะจำนวน 25 รายวิชา ดังนั้น 
หลักสูตรฯ ได้เลือกจำนวนรายวิชาร้อยละ 25 คิดเป็น 7 รายวิชาเพ่ือพิจารณา คือ รายวิชา 30901204 ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว (1/2564) 30118305 ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม (1/2564)  30901304 
ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1/2564)  30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการ
จัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (1/2564)   30901307 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเที่ยว (2/2564)  30118311 
ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  (2/2564)  และ 30114313 เมืองศึกษา (2/2564)  
เพ่ือใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และนำผลที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงการเรียนการสอนและการประเมินในปีการศึกษา
ถัดไป 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 
2) รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ในการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 ได้ทำการทบทวนและพบประเด็น ดังนี้ 
1) ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ทำการสอนทั้งหมด 25 วิชา โดยได้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้

ประชุมเพ่ือร่วมกันตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละรายวิชา พบว่าภาพรวมนักศึกษามีปัญหาในการอ่านเก็บ
ประเด็น ขาดทักษะในการวิพากษ์และเชื่อมโยงความรู้ ไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ และขาดทักษะในการเขียน
งานวิชาการอย่างเป็นระบบ 

2) หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2/2564 หลักสูตรได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เข้าร่วมเป็น
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่จัดโดยคณะฯ โดยได้เลือกจำนวนรายวิชาร้อยละ 25 จากทั้งหมด 25 
วิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 คิดเป็น 7 รายวิชาเพ่ือพิจารณา คือ รายวิชา 30901204 ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการทอ่งเทีย่ว (1/2564) 30118305 ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม (1/2564)  30901304 ปฏิบัติการ
วางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1/2564)  30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (1/2564)   30901307 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเที่ยว (2/2564)  30118311 
ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  (2/2564)  และ 30114313 เมืองศึกษา (2/2564)   
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เพ่ือใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบว่าประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งผลการวิเคราะห์และผลประเมินที่ได้ ยัง
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายด้าน เช่น ใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาถัดไป 

นอกจากนี ้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรยังได้แนวทางในการปรับปรุงการจัดทำ มคอ.3 รายวิชาอ่ืนๆด้วย
โดยมีความเชื่อมโยงกันกับ มคอ.2 และการนำปัญหาสำหรับการเรียนการสอนตลอดจนถึงการปรับปรุงการเรียนการ
สอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานมากขึ้น และปรับวิธีการเขียน มคอ.5 ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

ที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 มีมติให้มีการปรับปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

1) ให้หลักสูตรฯนำผลการประเมินการเรียนรู้แต่ละรายวิชาของปีการศึกษา 2564 ไปปรับปรุงการเขียน
มคอ.3 ของรายวิชาที่ทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 โดยเน้นการแก้ปัญหาทักษะในการอ่านเก็บประเด็น 
ทักษะในการวิพากษ์และเชื่อมโยงความรู้เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ และทักษะในการเขียนงานวิชาการอย่างเป็น
ระบบ 

2) ให้หลักสูตรฯ นำผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา รายวิชา 30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว (1/2564) 30118305 ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม (1/2564)  30901304 ปฏิบัติการวางแผนและ
พัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1/2564)  30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว (1/2564)   30901307 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเที่ยว (2/2564)  30118311 ภาษาอังกฤษสำหรบั
มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  (2/2564)  และ 30114313 เมืองศึกษา (2/2564)  มาเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการเขียนมคอ.3 หมวด 5 ข้อ 1 แผนการสอนและการประเมินผลให้สอดคล้องกับมคอ.3 หมวด 4 การ
พัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3) มีมติให้มีการปรับปรุงระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ดังนี้ 
    3.1 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนของนักศึกษาและรายงานผลการเรียนต่อกรรมการบริหาร

หลักสูตรฯ 
    3.2 กรรมการบริหารหลักสูตรตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา หากมีคะแนนที่

ผิดปกติอาจขอให้อาจารย์ผู้สอนชี้แจงหรือขอตรวจสอบเครื่องและวิธีการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    3.3 กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือกำหนดรายวิชาและคณะกรรมการทวนสอบ 
    3.4 แต่งตั้งกรรมการทวนสอบที่มาจากอาจารย์ภายในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และหรือจาก

ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัยนครพนม 
    3.5 ดำเนินการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 6 ด้าน 
    3.6 นำเสนอผลการทวนสอบต่อกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทบทวนกระบวนการและผลการทวนสอบ 
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เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 2/2565 
 

5.3-3  การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   

เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนส่งรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การรายงานประสบการณ์

ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ครบตามกำหนดระยะเวลาทุกรายวิชา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การรายงานประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 

และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ที่ครบถ้วนสมบูรณ์สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน TQF 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2562) มีระบบกลไกการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ 
มคอ.7) ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรวางแผนกำกับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสตูร 

2. ดำเนินการตามแผนโดยกำกับติดตามให้ทุกภาควิชามีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา 
(มคอ.5) และรายงานผลการดำเนินการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคฤดูร้อน) 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตามและรวบรวมรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษาและจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ์ มคอ.5 มคอ.6 
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตาม ต่อคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื
การประเมินผลการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

6. ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานตามแผนกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร 

7. นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการดำเนินงานตามแผนกำกับการประเมินการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินหลักสูตร 

8. รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานตามแผนกำกับการประเมินการจัดการเรียนการ
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สอนและการประเมินหลักสูตร 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรทกุคนได้ร่วมกันวางแผนแนวทางการกำกับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา โดยกำกับติดตามให้ทุกภาควิชามีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
ของรายวิชา (มคอ.5) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 2) และจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา เพื่อประมวลภาพรวมของหลักสูตร ประกอบไปด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณสมบัติสอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร และมีความพร้อมที่จะดูแลหลักสูตรและนักศกึษา  

นอกจากนี้ยังร่วมกันวางแผนกลไกและกระบวนการในการบริหารงานทุกด้าน เพ่ือนำสู่การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพ มีการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทั้งผู้สอนและผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจทางเนื้อหาวิชาการและหลักในการดำเนินชีวิต และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาสามารถค้นหาและนำ
ศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้ดำเนินการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทั้ง 25 รายวิชาทุกภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 
2) และจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 
นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ รวม 5 องคป์ระกอบ และ 13 ตัวชี้วัด มีการเขียนรายงานตามกระบวนการ 
PDCA และแสดงผลที่เกิดข้ึนครบทุกตัวชี้วัด แต่ยังขาดการวิพากษ์ มคอ.5 มคอ.6 ซึ่งหลักสูตรฯ จะดำเนินการพัฒนา
กระบวนการดำเนินงาน รวมถึงการหาแนวทางในการนำข้อมูลใน มคอ.7 ของปีการศึกษานี้ ไปพัฒนา ปรับปรุง และ
แก้ไขใน มคอ.7 ในปีการศึกษาถัดไป 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า 

มติทีป่ระชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 3/2565 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมินกระบวนการในปีนี้ให้เห็นผลชัดเจนมากข้ึน รวมถึงการหาแนวทางในการนำข้อมูลใน 
มคอ.5 และมคอ.7 ของปีการศึกษา 2564 ไปพัฒนาปรับปรุงและแก้ไข และรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการดำเนินงานตามแผนกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตรใน มคอ.7 ของ
ปีการศึกษาต่อไป โดยมีการปรับการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร ดังนี้ 

ระบบการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 มคอ.6) 
1) กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนการดำเนินงานและกำกับติดตามมาตรฐานการทำแผนการ
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เรียนรู้ มคอ.5 และ มคอ.6 

2) ประธานหลักสูตรทำหน้าที่กำกับ ติดตามการจัดทำและส่งแผนการเรียน มคอ.5 และ มคอ.6 ให้ตรงตาม
กำหนดระยะเวลา 

3) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆจัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ตามรูปแบบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
4) อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆจัดส่งมคอ.5 และ มคอ.6 ตามระยะเวลาที่กำหนด 
5) กรรมการบริหารหลักสตูรตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.5 และ มคอ.6 โดยเทียบเคียงกับ 

มคอ.2 มคอ. 3 และมคอ.4 และคัดเลือกรายวิชาสำหรับทวนสอบจำนวนร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งสอนที่มีการเรียน
การสอนในการศึกษานั้น 

6) กระบวนการทวนสอบ โดยใช้ทรัพยากรและบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย 

7) ประชุมทบทวนกระบวนการทวนสอบและพัฒนาแก้ไขปรับปรุงกระบวนการเพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดี 
ระบบการกำกับการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.7) 
1) หลักสูตรจัดเตรียมข้อมูลตามแบบฟอร์ม มคอ.7 
2) หลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 
3) คณะกรรมการดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานแต่ละตัวชี้วัดต่อกรรมการบริหารหลักสูตร 
4) กรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันพิจารณาผลการดำเนินงานเพ่ือแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสม 
5) คณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงมคอ.7  
6) จดัประชุมวิพากษ์ มคอ. 7 โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนกคณะฯ 
7) คณะกรรมการดำเนินงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดดำเนินการแก้ไขปรับปรุงมคอ.7 
8) กรรมการบริหารหลักสูตรเสนอคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
9) กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาดำเนินการประเมินหลกสูตร 
10) หลักสูตรปรับปรุงแกไขมคอ.7 ตามข้อเสนอแนะของกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
11) หลักสูตรรายงานผลไปยังคณะฯและมหาวิทยาลัยนครพนม 
12) หลักสูตรทบทวนประเมินกระบวนการกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
13) หลักสูตรดำเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ 
14) หลักสูตรรายงานผลการปรับปรุงและพัฒนา 
15) มีแนวปฏิบัติที่ดี 
ผลการปรับปรุงแก้ไขทำให้ได้ระบบและขั้นตอนที่เกิดจากการทบทวนนำไปปฏิบัติในปีการศึกษา 2565 

ต่อไป 
เอกสารอ้างองิ 
1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที ่3/2565 
2) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118305 ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม (1/2564) 
3) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118312 วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรม
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
และการท่องเที่ยว (1/2564) 

4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118313 สัมมนาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว (1/2564) 

5) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118301 มานุษยวิทยาเบื้องต้น (1/2564) 
6) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118407 พิพิธภัณฑ์ศึกษา (1/2564) 
7) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118405 โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(1/2564) 
8) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น (1/2564) 
9) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118402 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ำโขงเพ่ือการท่องเที่ยว (1/2564) 
10) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30901304 ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการ

ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1/2564) 
11) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30901204 ความรู้เบื้องต้นเกีย่วกับการท่องเที่ยว 

(1/2564) 
12) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118307 มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว (1/2564) 
13) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118403 มานุษยวิทยาศาสนา (1/2564) 
14) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118404 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม (1/2564) 
15) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118412 นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมและ

การท่องเทีย่ว (1/2564) 
16) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม (2/2564) 
17) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118306 วัฒนธรรมและปรากฏการณ์ร่วมสมัยใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือการท่องเที่ยว (2/2564) 
18) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118413 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 

(2/2564) 
19) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30901307 ปฏิบัติการจัดการธุรกิจนำเที่ยว (2/2564) 
20) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30901303 ปฏิบัติการนันทนาการเพ่ือการท่องเที่ยว 

(2/2564) 
21) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30118311 ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยา

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (2/2564) 
22) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์ (2/2564) 
23) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการท่องเที่ยว

และการโรงแรม (2/2564) 
24) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30114404 การบริหารและจัดการโครงการพัฒนา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
(2/2564) 

25) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 30114313 เมืองศึกษา (2/2564) 
26) การรายงานประสบการณภ์าคสนาม (มคอ.6) 30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ

การท่องเที่ยว (2/2564) 
27) รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4)    
 

ข้อ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 
และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

ผลการดำเนินงาน 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมอย่างน้อย 7 ครั้ง/ปีการศึกษา 

หลักฐาน 
- รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครั้งที่ 1-7 

 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาต ิหรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) เป็นหลักสูตรที่สร้างข้ึนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 

หลักฐาน 
- รายละเอียดหลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (มคอ.2) 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

ผลการดำเนินงาน 
 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 38 รายวิชา ทุกรายวิชามี
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ 3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา  

หลักฐาน 
- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปีการศึกษาท่ี 1/2564 
- รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ปีการศึกษาท่ี 2/2564 
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ข้อ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

- รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

ผลการดำเนินงาน 
 จำนวนรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 จำนวน 38 รายวิชา ทุกรายวิชาจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ 5) และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนครบทุกรายวิชา  

หลกัฐาน 
- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ปีการศึกษาท่ี 1/2564 
- รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ปีการศึกษาท่ี 2/2564 
- รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)  

 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
 หลังสิ้นสุดปีการศึกษาวันที่ 27 มีนาคม 2565 หลักสูตรฯ ได้จัดทำรายงานผลการ
ดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แล้วเสร็จวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

หลักฐาน 
- รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

ผลการดำเนินงาน 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 

ร้อยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเปิดสอน 25 วิชา และได้
ดำเนินการทวนสอบจำนวน 7 วิชา คือ รายวิชา รายวิชา 30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว (1/2564) 30118305 ชาติพันธุ์วิทยาและพหุวัฒนธรรม (1/2564) 30901304 
ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (1/2564) 30118412 
นวัตกรรมสื่อเพ่ือการจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (1/2564) 30901307 ปฏิบัติการจัดการ
ธุรกิจนำเที่ยว (2/2564) 30118311 ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยว (2/2564) และ 30114313 เมืองศึกษา (2/2564) 
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ข้อ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

หลักฐาน 
- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 
ผลการดำเนินงาน 
 ทุกรายวิชามีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 
หลักฐาน 
- รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2564 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน 
 
ผลการดำเนินงาน 
 หลักสูตรฯ ไม่มีอาจารย์ใหม่ 
 
หลักฐาน 

- ไม่มี 

NA 

9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปลีะหนึ่งครั้ง 
 
ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ดังนี้ 

รายช่ือ จำนวน (ครั้ง) 
ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน 5 
อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี 5 
อาจารย์ ดร.อนุชิต สิงห์สุวรรณ 5 
อาจารย์สุภัทรา เขียวศรี 4 
อาจารย์ ดร.สุริยา คำหว่าน 5 
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ข้อ 
ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
  
 

หลักฐาน 
- รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลากร 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
 
ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรฯ ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 
หลักฐาน 

- ไม่มี 

NA 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
ผลการดำเนินงาน 

นักศึกษาปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 

หลักฐาน 
- รายงานความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
ผลการดำเนินงาน 

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 

หลักฐาน 
- รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2564 

 

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 

 จำนวนตัวบ่งช้ีที่ดำเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1 - 5 5 

 ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5 100 

 จำนวนตัวบ่งช้ีที่ดำเนินการผ่านรวม 10 

 ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด 100 
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คุณภาพของการสอน 
 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน  
ตารางท่ี 4.7  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   
 

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
1 30002303 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 1/2564   - ไม่ม ี
2 30003301 ภาษาจีนเบื้องต้น 1/2564   - ไม่มี  
3 30004405 ความเป็นพลเมืองไทยและ

พลเมืองโลก 
1/2564   - ไม่ม ี

4 30006404 กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ 1/2564   - ไม่มี  
5 30002301 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1/2564   - ไม่ม ี
6 30002302 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 1/2564   - ไม่ม ี
7 30004301 มนุษย์กับสังคมในอนุภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ำโขง 
1/2564   - ไม่มี 

8 30005401 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ชีวิตประจำวัน 

1/2564   - ไม่ม ี

9 30005403 อาหาร ยา และสารเคมีใน
ชีวิตประจำวัน 

1/2564   - ไม่ม ี

10 30118305 ชาติพันธ์ุวิทยาและพหุวัฒนธรรม 1/2564   - เพิ่มสาระที่ทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 
สืบค้นประเด็กสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของ
สังคมที่มีผลต่อวัฒนธรรมทั้งระดับประเทศและ
โลก 

11 30118312 วิธีระเบียบวิจัยทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

1/2564   - การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยแบ่งหัวข้อ
ให้สรุปเนื้อหามาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกับ
อาจารย์ประจำวิชา และสรุป concept 
mapping  

12 30118313 สัมมนาทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

1/2564   - การจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยแบ่งหัวข้อ
ให้สรุปเนื้อหามาแลกเปลีย่นเรยีนรู้ร่วมกับ
อาจารย์ประจำวิชา และสรุป concept 
mapping 

13 30118301 มานุษยวทิยาเบื้องต้น 1/2564   - การจัดเตรียมเนื้อหา ตัวอย่าง กรณีศึกษา และ
งานท่ีมอบหมาย ให้เหมาะสมกับการสอน 

14 30118407 พิพิธภัณฑ์ศึกษา 1/2564   - การจัดการสอนให้นักศึกษาค้นควา้ด้วยตนเอง 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
และช่วยกันวเิคราะห์ อภิปราย เพือ่ให้เข้าใจมากขึ้น 
มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนมากขึ้น 
สอดแทรกความตระหนักด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน 

15 30118405 โบราณคดีในเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต ้

1/2564   - การจัดการสอนให้นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
และช่วยกันวิเคราะห์ อภิปราย เพือ่ให้เข้าใจมาก
ขึ้น มีการนำเทคโนโลยมีาใช้ในการสอนมากขึ้น 
สอดแทรกความตระหนักด้านสังคม สิ่งแวดล้อม 
ชุมชน 

16 30118406 ประวัติศาสตร์ศิลปะเบื้องต้น 1/2564   - เชิญวิทยากรหรือผู้มีประสบการณ์จากภายนอก
มามีส่วนร่วมกับการเรียนการสอน ในเนื้อหาบาง
หัวข้อ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนักศึกษา
สามารถสอบถามถึงข้อสงสยั 

17 30118402 ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อการท่องเที่ยว 

1/2564   - การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผู้้เรยีนไดเ้ข้าใจ
ในเนื้อหาทางหน้าท่ีพลเมืองที่ดี แนวทางในการ
ดำเนนิชีวิตและสามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจำวันได้ในโอกาสต่อไป ผูส้อนอาจจะ
จัดหากิจกรรมที่เหมาะสมต่อไป 

18 30901304 ปฏิบัติการวางแผนและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุม่น้ำโขง 

1/2564   - ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมยัโดยใช้สถานการณ์ที่
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสังคม 

19 30901204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

1/2564   - ปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมยัโดยใช้สถานการณ์ที่
สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของสังคม 

20 30118307 มานุษยวิทยาการท่องเที่ยว 1/2564   - ไม่ม ี
21 30118403 มานุษยวิทยาศาสนา 1/2564   - ไม่ม ี
22 30118404 มานุษยวิทยาวัฒนธรรม 1/2564   - ปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการสอนและมีความ

ทันสมัย จัดหาสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

23 30118412 นวัตกรรมสื่อเพื่อการจัดการ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 1/2564 

  - การผลติสื่อการสอนที่ประยุกต์ใช้ทฤษฎีทาง
มานุษยวทิยา มาใช้ในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

24 30003302 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร 2/2564   - ไม่ม ี
25 30003401 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2/2564   - ไม่ม ี
26 30007301 การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่และ

ความเป็นผูป้ระกอบการ 
2/2564   - ไม่ม ี
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 

ภาค
การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย 
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
27 30007401 การตลาดดิจิทลัสำหรบั

ผู้ประกอบการใหม ่
2/2564   - ไม่ม ี

28 30118901 สหกิจศึกษาทางมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

2/2564   - จัดอบรมเสริมทักษะพเิศษแก่นักศึกษาให้มีความ
พร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

29 30118303 ปรัชญาวัฒนธรรม 2/2564   - ปรับเนื้อหาใหส้อดคล้องกับการสอนและมีความ
ทันสมัย จัดหาสื่อการสอนที่มีความหลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม 

30 30118306 วัฒนธรรมและปรากฏการณร์่วม
สมัยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพือ่การ
ท่องเที่ยว 

2/2564   - การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผู้้เรยีนไดม้ี
โอกาสเรียนรูด้้วยวิธีการศึกษานอกสถานท่ีเพื่อ
เพิ่มเตมิความรู้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

31 30118413 ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 2/2564   - ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา  

32 30901307 ปฏิบัติการจัดการธรุกจินำเที่ยว 2/2564   - การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผู้้เรยีนไดม้ี
โอกาสเรียนรูด้้วยตนเองมากข้ึนในโอกาสต่อไป 

33 30901303 ปฏิบัติการนันทนาการเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

2/2564   - การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผู้้เรยีนไดม้ี
โอกาสเรียนรูด้้วยตนเองมากข้ึนในโอกาสต่อไป 

34 30118311 ภาษาอังกฤษสำหรับมานุษยวิทยา
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

2/2564   - การสอดแทรกภาษาอังกฤษในการสอนพร้อม
แปลความหมายใหผู้้เรยีนเข้าใจและไม่เกิดความ
สับสนในภาษาอังกฤษและภาษาไทย 

35 30901306 ปฏิบัติการงานมัคคุเทศก์ 2/2564   - เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสอนทักษะในการ
ปฏิบัติงานด้านมัคคุเทศก์ 

36 30114404 การบริหารและจัดการโครงการ
พัฒนา 

2/2564   - ไม่ม ี

37 30114313 เมืองศึกษา 2/2564   - ไม่ม ี
38 30901205 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
2/2564   - เชิญวิทยากรมาให้ความรู้และสอนทักษะในการ

ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว 

 
ผลการประเมนิคุณภาพการสอนโดยรวม 

การประเมนิคุณภาพการสอนของนักศึกษาต่อรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรมีแบบประเมิน
ส่วนกลางที่ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้รับผิดชอบสำรวจ วิเคราะห์ผล และนำส่งผลสรุป
กลับมายังอาจารย์ผู้สอนโดยตรง โดยทางสำนักส่งเสริมฯ ได้จัดทำแบบออนไลน์ เพ่ือความสะดวกต่อการตอบแบบ
ประเมินของนักศึกษา 
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โดยผลการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อรูปแบบใน
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน และได้เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนให้ดีขึ้นสำหรับภาคการศึกษาถัดไป 
 
ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม ทำการสอนและจัดกิจกรรมโดยสอดแทรก
เนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์-สุจริต มีจิต
สาธารณะ ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
ชี้แจงและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเคารพในกฎ 
ระเบียบ หรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น การ
เข้าชั้นเรียน การตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบ
ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้า
ชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลาและครบถ้วน การ
ร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ 
ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียนในการ
ปฏิบัติตามกฎและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย  

พบว่า ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน
มากขึน้หากผู้สอนมอบหมายหน้าที่หรือมอบหมาย
งาน กิจกรรมให้ทั้งประเภทงานเดี่ยว และงานกลุ่ม 
แต่ปัญหาที่พบส่วนใหญ่คือ ความครบถ้วน ถูกต้อง
ของผลงาน และผู้เรียนส่วนหนึ่งยังขาดความซื่อสัตย์
ในงานที่ได้รับมอบหมาย มีพฤติกรรมคัดลอกงานมา
ส่งบ้าง  

กำหนดคะแนนจิตพิสัยเป็น
เกณฑ์ตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนในคาบ
สัปดาห์แรกของภาคเรียน 
เพ่ือเป็นส่วนกระตุ้นให้ผู้เรียน
ตั้งใจเรียน เคารพกฎ กติกา 
เงื่อนไขในการเข้าห้องเรียน 
และพฤติกรรมความซื่อสัตย์
ในการทางานที่ได้รับ
มอบหมาย  

2. ความรู้ จัดการเรียนการสอนมีทั้งรูปแบบการบรรยาย 
อภิปราย โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมใน
ลักษณะบูรณาการความรู้และประสบการณ์เดิมของ
ผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ใน

ผู้สอนต้องอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ในการ
มอบหมายงานให้ชัดเจนโดย
บอกถึงขอบเขต ที่ให้ทำ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

รายวิชาที่สอน เพ่ิมเครื่องมือสื่อการสอน การ
ยกตัวอย่างจากสื่อที่เข้าถึงผู้เรียนในยุคปัจจุบันได้ดี 
เช่น คลิปวิดีโอต่างๆ  

เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็น
วิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องมอบหมายให้ผู้เรียน
ค้นคว้าด้วยตนเอง  

พบว่าผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจในเนื้อหา
สาระความรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบถ้วนตาม
แผนการเรียนรู้ โดยผู้สอนส่วนใหญ่ใช้เครื่องมือใน
การวัดผลความรู้ด้วยการทดสอบ เช่น สอบย่อย 
สอบกลางภาค สอบปลายภาค หรือสอบปากเปล่า 
และเปดิโอกาสให้ผู้เรียนค้นคว้า นำเสนองานทั้งที่
เป็นงานกลุ่ม และงานเดี่ยว แต่ยังมีนักศึกษาบางคน
ที่ขาดทักษะในอ่าน จากข้อคำถาม หรือโจทย์ของ
กรณีศึกษาที่กำหนดให้จึงทำให้เกิดความเข้าใจใน
การดำเนินการคลาดเคลื่อน 

แนวทางในการค้นคว้า
แนวทางในการประยุกต์ใช้
และประโยชน์ที่ได้รับจาก
งานที่มอบหมาย เพ่ือให้
นักศึกษา ได้เข้าใจ และ
เล็งเห็นความสำคัญในการ
ทำงานชิ้นนั้นๆ 

3. ทักษะทางปัญญา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ ด้วยเหตุผล และมีวิจารณญาณ 
เช่น อภิปรายกลุ่ม ฝึกแก้ปัญหาเป็นกลุ่ม จัด
สถานการณจ์าลองให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจ เป็นต้น  

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยประสบการณ์
ตรง เช่น ศึกษานอกสถานที่ การสัมภาษณ์ พูดคุยกับ
ผู้มีประสบการณ์แล้วสรุปเป็นสาระความรู้ แนวคดิ 
ข้อคิดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและ
แก้ปัญหาชีวิตประจำวันได้ มอบหมายงานให้ผู้เรียน
ทำการศึกษา ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  

พบว่า ผู้สอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการการมอบหมาย
งานกลุ่ม ยกตัวอย่างกรณีศึกษา บทบาทสมมต ิหรือ
สิ่งที่มีอิทธิพลต่อสภาวะปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชา สามารถนามาประยุกต ์แก้ปัญหาได้ ทำให้
นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ทางปัญญา 

ผู้สอนอาจมอบหมาย งาน
กลุ่มยกตัวอย่างของ
กรณศีึกษาให้มากขึ้น หรือ
สถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อ
สภาวะปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ
รายวิชา และคอยกำกับ
ชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้กับ
นักศึกษาแก้ปัญหา ฝึก
กระบวนการคิดวิเคราะห์โดย
ใช้ทักษะทางปัญญาที่ถูกต้อง 
เพ่ือนำไปใช้ในการแก้ปัญหา
ได้ถูกต้อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

แต่ในบางรายวิชายังพบปัญหาจากผู้เรียนบางส่วนที่
ยังขาดความพร้อมในทักษะทางความคิด วิเคราะห์
เฉพาะทาง เพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมี
เหตุผล  

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแต่ละคนได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันเรียนรู้ และ
ช่วยกันวิเคราะห์ปัญหา เช่น ทำงานเป็นคู ่หรือเป็น
กลุ่ม เพ่ือฝึกความรับผิดชอบ ฝึกทักษะความเป็นผู้
นาและผู้ตามที่ด ีมีทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 
การปรับตัวและยอมรับความแตกต่างของคนใน 
สังคม การแสดงบทบาทสมมุติร่วมกัน การวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือแก้ปัญหา  

พบว่า การจัดกิจกรรม หรือการกำหนดงานให้
ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกัน โดยการแบ่งกลุ่ม กำหนด
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ เช่น หัวหน้ากลุม่ 
เลขานุการกลุ่ม ทีมงาน เพ่ือประสานการทำงาน
ร่วมกันภายในกลุ่มให้สำเร็จลุล่วงได้ครบถ้วน และ
ทันตามระยะเวลา ยังมีผู้เรียนบางส่วนที่มีปัญหาเรื่อง
การแบ่งงานและการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่มที่
ขาดความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ 

การปรับปรุงจากปัญหาความ
ไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่งาน
กลุ่มตามที่ได้รับมอบหมาย 
ควรจัดให้มีกลไกการติดตาม
ความก้าวหน้าของงานที่
มอบหมายให้ผู้เรียนเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่องจนสำเร็จ พร้อม
ทั้งมีแบบสังเกตเพ่ือประเมิน
ภาพรวมกลุ่มและตัวบุคคล 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประยุกต์ใช้วิธีการสถิติหรือการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณที่สามารถนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได ้เช่น มอบหมายงานให้สำรวจข้อมูล 
และเก็บข้อมูลโดยใช้เครื่องมือ และรูปแบบการ
สรุปผลเชิงสถิติ วิเคราะห์ผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาส
สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
และได้ข้อมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงค์ที่
ต้องการ สอดแทรกให้ผู้เรียนใช้ภาษาในการสื่อสาร
ได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ทั้งรูปแบบการฟัง พูด 

สอดแทรกเนื้อหาในแต่ละ
รายวิชาโดยการสอนให้
ผู้เรียนได้ศึกษาจากรากศัพท์
ที่เก่ียวข้องกับรายวิชา จัดให้
มีกิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะ
ความรู้ด้านภาษา การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยอย่างสม่ำเสมอ  
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

อ่าน และเขียน เช่น จากการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้น
เรียน การจัดทำเอกสารรายงาน  

พบว่า ผู้เรียนบางส่วนยังขาดประสบการณ์การ
ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง ทัง้รูปแบบการพูด 
การเขียน ส่วนใหญ่ยังมีปัญหาการใช้ภาษาไทยและ 
ภาษาอังกฤษ เช่น ศัพท์เฉพาะที่เก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการสื่อสารโดยการอ่าน 
หรือสนทนา  

6. ด้านทักษะปฏิบัติทาง
วิชาชีพ 
 
 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มทัีกษะของ
การเป็นผู้ประกอบการ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถต่อยอดองค์ความรู้ที่มีเพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดการวัฒนธรรมและการ
ท่องเที่ยวก่อนฝึกปฏิบัติในองค์กรหน่วยงานและ
ชุมชนท้องถิ่นที่ เช่น การเข้าฟังบรรยายจากวิทยากร
ทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดโครงการออกศึกษา
ภาคสนาม 

พบว่า ผู้เรียนบางคนยังไม่เข้าใจงานที่จะต้อง
ปฏิบัติ 

สอดแทนการเรียนรูจ้ากการฝึก
ปฏิบัติในสถานการณ์จริงใน
ชุมชนให้ครอบคลุม ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
และทุกมิติ ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ในหลักสูตร จัดการสอน
ในห้องเรียนในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การประชุมปรึกษา
ปัญหาก่อนและหลัง
ปฏิบัติงานการอภิปรายกลุ่ม 
การทำโครงการ การศึกษา
รายกรณี  

 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร  มี  ไม่มี 
 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ไมม่ีอาจารย์ใหม่  
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ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จำนวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “บูรณาการวิจัย 
นวัตกรรมและบริการวิชาเชิงพ้ืนที่ตาม
แนวคิดการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ไข
ปัญหาคนจนเบ็ดเสร็จและแม่นยำ (จังหวัด
โมเดล) ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยนครพนม วันที่ 9 พฤษภาคม 
2565 

5 - เกิดความรู้มาปรับปรุงการทำงานวิจัย
และมีเครือข่ายสำหรับร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และสร้างความร่วมมือกันกับ
บุคลากรทั้งภายในและนอก
มหาวิทยาลัยต่างๆ  

เสวนาวิชาการรัชชา “สืบรากเหง้าผู้คนใน
สุวรรณภูมิผ่านดีเอ็นเอมนุษย์โบราณ” ณ 
ห้องแสงเทียน-แสงเดือน ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์
พระรามเก้า อวพช. คลอง 5 วันที่ 23 
เมษายน 2565 

5 - เกิดความรู้และนำมาปรับปรุงการ
ทำงานวิจัยด้านวัฒนธรรมและ
มานุษยวิทยากายภาพที่ชัดเจนมากขึ้น 

งานอบรม “การเขียนบทความวิชาการด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”จัดโดย 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
สำนักงานบริหารงานวิจัย มช. วันที่ 2 
กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

4 - เกิดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้มาปรับปรุงวิธีการเขียนข้บทความท่ี
มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
ของวารสาร และการขอตำแหน่งทาง
วิชาการ 

การบรรยาย “พลวัตการจัดการภูมิศาสตร์-
วัฒนธรรมของเมืองสุโขทัย: มุมมองด้าน
โบราณคดีและธรณีวิทยา จัดโดย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง วันที่ 
3 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

3 - เกิดความรู้ความเข้าใจด้าน
ประวัติศาสตร์สุโขทัยในมิติที่ลุ่มลึก
และแตกตา่งจากฐานคิดเดิมมากข้ึน 

ประชุมภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2565 ใน
วันที่ 6-9 เมษายน 2565 ณ โรงแรมลองบีช
ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 

5 - ได้ความรู้ด้านการจัดการวัฒนธรรม มี
เครือข่ายสำหรับร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการศึกษาและ
วิจัย 

การบรรยาย “สุขภาวะและความตายใน
สถานการ์ที่ไม่ปกติ” จัดโดยภาควิชาสังคม

3 - ได้เพ่ิมพูนความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับพัฒนาตนเองด้านการเรียนการ



 95 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จำนวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากร 
สายสนับสนุน 

วิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 27 
สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

สอน 

เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอีสาน 
“พิพิธภัณฑ์กินได้” จัดโดยสถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วันที่ 3 กันยายน 2564 ผ่าน
ระบบออนไลน์ 

3 - เครือข่ายสำหรับร่วมแลกเปลี่ยน
ความรู้และสร้างความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่มีการศึกษาและ
วิจัยด้านพิพิธภัณฑ์ 

โครงการเสวนาทางวิชาการราชบัณฑิต
เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่า “ปฐม
บทองค์ความรู้ประวัติศาสตร์จากคำบอก
เล่าและตัวอย่างศึกษา” จัดโดย สำนัก
ธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา 
วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ 

3 - ไดเ้พ่ิมพูนความรู้สำหรับพัฒนาตนเอง
ด้านวิชาการ เพ่ือปรับปรุงและต่อยอด
การเรียนการสอน 

การบรรยายทางวิชาการเนื่องในวัน
พิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2564 “รอยพระ
บาทลักษณะ ณ เมืองพาน” จัดโดย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร วันที่ 
27 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

2 - ได้เพ่ิมพูนความรู้สำหรับพัฒนาตนเอง
ด้านการเรียนการสอน  
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หมวดที ่5  การบริหารหลักสูตร 
 

ตารางที่ 5.1  การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล 
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

- จำนวนนักศึกษาน้อย - ส่งผลต่องบประมาณในการบริหาร 
และคะแนนการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

- จัดให้มีกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกมาก
ขึ้น หรือปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

- ร้อยละอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีตำแหน่งทาง
วิชาการมีจำนวนน้อย 

- ส่งผลต่อคะแนนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- จัดให้มีระบบ/แผนในการพัฒนาอาจารย์
เพ่ือศึกษาในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 

- ร้อยละการตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อคน
ยังมีน้อย 

- ส่งผลต่อคะแนนการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 
เพ่ือสนับสนุนให้อาจารย์สามารถตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการในวารสารที่มีค่าคะแนน
สูงและการนำเสนอในเวทีวิชาการมีท่ี
หลากหลาย 
- เขียนผลงานตีพิมพ์และนำเสนอใน
ลักษณะร่วมกันเขียนเป็นทีมงาน 

- อาจารย์ไม่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์ได้เพียงพอเนื่องจาก
คณะฯ มีงบประมาณที่จำกัด 

- อาจารย์ไม่เกิดการพัฒนางาน
ทางด้านวิชาการ 
- ขาดเครือข่ายในการพัฒนางาน
ทางด้านวิชาการทางมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน 

- ใช้วิธีการใช้งบประมาณร่วมกับโครงการ
อ่ืนที่เกีย่วข้อง เช่น โครงการปันคำเว่า
เสวนาวิชาการ, โครงการมานุษยวิทยาเดิน
ดิน, เป็นต้น หรือใช้งบประมาณร่วมกับ
หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัย เช่น การร่วม
เป็นเจ้าภาพร่วมกับศูนย์ศึกษาในอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนมในการจัด
งานประชุมเครือข่ายทางวิชาการในอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง หรือใช้งบประมาณของ
งานวิชาศึกษาทั่วไปในการเดินทางไปพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์  

- งานธุรการของอาจารย์และ
ของหลักสูตรมีปริมาณมาก
เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่
สนับสนุนโดยตรง 

- อาจารย์ใช้เวลาสำหรับงานธุรการ
มากจนทำให้ไม่สามารถเตรียมการ
สอนและทุ่มเทกับงานด้านวิชาการได้
เท่าท่ีควร 

- ควรมีการบริหารจัดการระบบบุคลากร
สายสนับสนุนไว้ประจำแต่ละหลักสูตรเพื่อ
เขา้มาทำงานด้านธุรการโดยเฉพาะ 
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ตารางท่ี  5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6)   

ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1-1  ระบบการดำเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มี          
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ สิ่งสนับสนุนมีจำนวนเพียงพอต่อการใช้การเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ สิ่งสนับสนุนอยู่ในสภาพดีและทันสมัย เหมาะสมกับการใช้งานสำหรับการเรียนการสอน 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มรีะบบกลไกการดำเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ

เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา 
3. รายงานผลการสำรวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน

กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

4. จัดทําแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

5. ดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ
เรียนรู้ 

6. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 
7. ประเมินกระบวนการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ

บริการ) 
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน 
9. มีรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ ภารกิจของหลักสูตรได้ดำเนินการในการ
สนับสนุนและช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่นักศึกษาอย่างดีที่ สุด จึงมีการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย 

1. ห้องเรียนบัณฑิต 1 ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 60 ที่นั่ง 
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได ้70 ที่นั่ง 
3. ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 198 ที่นั่ง 
4. ห้องเรียน ชั้น 3,4,5 ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจำนวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้ 50 ที่นั่ง 
5. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 40 ที่นั่ง 
6. ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 30 ที่นั่ง 
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร สามารถนั่งได้ 500 ทีน่ั่ง 
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร สามารถนั่งเรียนได้ 40 ที่นั่ง 
9. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้องๆ ละ 40 ที่นั่ง 
10. ห้องศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ขนาดห้อง 

7.50x8.50 เมตรจำนวน 1 ห้องสามารถนั่งเรียนรู้ได้ 10 ที่นั่ง 
11. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
12. การจัดหาโต๊ะเก้าอ้ี และซุ้มสำหรับการนั่งทำงานของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
13.  การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
14. มหาวิทยาลัยมีสิ่งสนับสนุนทางการศกึษาเช่น สำนักวิทยบริการ วารสารวิชาการเพ่ือรองการสืบค้น

ข้อมูลของอาจารย์ และนักศึกษา 
15. หลักสูตร รว่มกับคณะ และสำนักวิทยบริการจัดพ้ืนที่สำหรับให้บริการนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน เช่น ห้องประชุมเล็ก ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต จุดพักผ่อน บริการ
น้ำดื่ม เป็นต้น 

16. หลักสูตร ร่วมกับคณะ มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของวิทยาลัยทั้งหมดทำให้
อาจารย์ และนักศึกษาสามารถเข้าถึงเครือข่ายเพ่ือสืบค้นข้อมูลได้อย่างทั่วถึง 

จากผลสำรวจดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวางแผน
จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไว้ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีสามารถทำได้ทุกท่ีทุกเวลาภายใน
มหาวิทยาลัยไว้อย่างเพียงพอ 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ทำการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความต้องการของอาจารย์ และนักศึกษาต่อไป ซ่ึงในปีการศึกษา 
2564 มีผลการประเมิน ดังนี้ 

1) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และ
นักศึกษาอยู่ในระดับมาก ที่คะแนนเฉลี่ย 4.24 
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2) ข้อเสนอแนะ นักศึกษาและอาจารย์ได้มีได้สะท้อนว่าการดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนมีความ

ทันสมัย เพียงพอและเหมาะสม การมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณครอบคลุม ทำให้สามารถสืบค้นงาน
ที่อาจารย์มอบหมายได้รวดเร็ว นำมาสรุปเป็นองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีสามารถนำไปใช้ในการฝึกปฏิบัติ 
มีความม่ันใจเพ่ิมมากขึ้น และตัดสินใจแก้ปัญหาทางการเรียนได้ดี 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

หลักสูตรฯ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจไปดำเนินการปรับปรุง โดยบูรณาการกับการดำเนินงานและ
พันธกิจของหน่วยงาน ดังนี้  

1) หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจ.นครพนม ซึ่งมีหน้าที่หลักคือ  
     1.1) ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

ศิลปกรรม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาต่างๆในพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง
ธรรมชาติและศิลปกรรม  

      1.2) ศึกษา รวบรวม บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อ
ใช้ประเมินสถานการณ์และรายงานไปยัง สผ.  

      1.3) สนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่างถูกหลักวิธี เป็นตัวกลางในการ
ประสานงานเครือข่ายที่เก่ียวข้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 

      1.4) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น  
      1.5) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระดับ

ท้องถิ่นนั้นๆ  
2) ศูนยว์ิจัยชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งมพัีนธกิจ 3 วัตถปุระสงค์หลัก คือ 
      2.1) เพ่ือทำหน้าที่ในการศึกษาวิจัย รวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำฐานข้อมูลด้านชาติพันธุ์และวัฒนธรรม

ในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและสื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว  
     2.2) เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ

บริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   
     2.3) เพ่ือสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
จะเห็นได้ว่าการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับหน่วยงานดังกล่าว สามารถช่วยสนับสนุนด้านสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุนทุกปี และยังมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อื่นๆ ประกอบด้วย ห้องศูนย์ฯ คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ กล้องถ่ายรูป 
เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ฐานข้อมูล หนังสือ สื่อนิทรรศการ และกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้ ทำให้อาจารย์และ
นักศึกษาของหลักสูตรมีแหล่งข้อมูลที่ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติจริง ทั้งจากซอฟต์แวร์และเอกสารประกอบการสอน 
หนังสือ และตำราที่ทันสมัย ส่งผลให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทั้งอาจารย์และนักศึกษาของ
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หลักสูตรฯ 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ 

6.1-2  จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
1. กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการสิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องพิจารณา 4 ประเด็นหลัก คือ  
1) อุปกรณ ์ได้แก่ หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ทีมี่เนื้อหาเฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครื่อง 

computer เพ่ือช่วยในการสืบค้นข้อมูล สัญญาณ WIFI software Website E-learning E-book  
2) สถานที ่ได้แก่ อาคาร ห้องสมุด ห้องประชุมหรือปฏิบัติการ ห้องพักอาจารย์ และเครือข่ายองค์กร

ภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนพ้ืนที่ในการศึกษา  
3) บุคลากร ได้แก่ อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุนบุคคลากรใน

การศึกษา วิทยากร อาจารย์พิเศษ นักวิชาการ ปราชญ์ และเพ่ือนต่างสถาบัน  
4) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งอุปกรณ์และบริหารจัดการ

สถานที ่ 
2.ร่วมพิจารณาถึงความเหมาะสม ความจำเป็นเร่งด่วน และความคุ้มค่า เพ่ือจัดเรียงลำดับสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ที่ควรมีมากท่ีสุดจนถึงน้อยที่สุด  
3.รว่มพิจารณาประเด็นที่หลักสูตรไม่สามารถดำเนินการเองได้ จัดทำโครงการเพ่ือเสนอขอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ดังกล่าวไปยังระดับคณะ สถาบันและมหาวิทยาลัย เช่น สถานที่ (ยกเว้นเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนที่
สนับสนุนพื้นที่ในการศึกษา) และงบประมาณ  

4.ร่วมพิจารณาประเด็นที่หลักสูตรสามารถดำเนินการเองได้ จัดสรรงบประมาณเพ่ือการได้มาของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้นั้นๆ เช่น อุปกรณ ์(ยกเว้นสัญญาณ WIFI) และบุคลากร  

5.เมื่อได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ต้องการแล้ว ควรมีการจัดเก็บให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน และทำ
ฐานข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชา  

6.ควรมีมาตรการในการทำนุบำรุงรักษา ซ่อมแซม update รวมถึงการเปลี่ยนใหม่ ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  
1 อุปกรณ ์ 

1) หนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาเฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ในปีการศึกษา 2564กรรมการบริหารหลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์สำรวจหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี

เนื้อหาเฉพาะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากสำนักวิทยาบริการพบว่า มีแหล่งความรู้ที่สนับสนุนวิชาการ
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมถึงหนังสืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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จำนวนรายช่ือหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาที่เปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 
ประเภท/รายการ ห้องสมุด 

สำนักวิทยบริการ 
ห้องสมุด 

คณะ/วิทยาลัย 
หนังสือภาษาไทยด้านมานุษยวิทยา 782 - 
หนังสือภาษาไทยด้านวัฒนธรรม 597 - 
หนังสือภาษาไทยด้านด้านการท่องเที่ยว 612 - 
หนังสือภาษาอังกฤษด้านมานุษยวิทยา 117 - 
หนังสือภาษาอังกฤษด้านวัฒนธรรม 108 - 
หนังสือภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว 210 - 
วารสารภาษาไทยด้านมานุษยวิทยา 24 - 
วารสารภาษาไทยด้านวัฒนธรรม 56 - 
วารสารภาษาไทยด้านการท่องเที่ยว 57 - 
วารสารภาษาอังกฤษด้านมานุษยวิทยา 15 - 
วารสารภาษาอังกฤษด้านวัฒนธรรม 10 - 
วารสารภาษาอังกฤษด้านการท่องเที่ยว 30 - 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์ฐานข้อมูลสำเร็จรูป ซีดีรอม วิดีโอ  15 - 
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ ผ่านเครือข่าย Internet 15 - 

 

มีระบบการเข้าถึงข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีการให้บริการฐานข้อมูล 
ThaiLIS สาหรับการสืบค้นข้อมูลเอกสารฉบับเต็มของงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศ ภายในห้องสมุดของวิทยาลัยฯ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สามารถเข้าถึงระบบการสืบค้นข้อมูลผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตแบบใช้สาย  

นอกจากนี้ นักศึกษาสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless lan) ได้โดยผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอร์ Notebook ซึ่งงานฐานข้อมูลและสารสนเทศ ได้สำรวจข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook ของ
นักศึกษาท่ีมีการใช้งานผ่าน WiFi ที่วิทยาลัยจัดให้บริการ และมีการจัดบริการจุดเชื่อมต่อ internet ที่นักศึกษาและ
อาจารย์สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบสารสนเทศ และห้องสมุดได้ตลอดเวลา  

2) เครือ่ง computer เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องปริ๊นเตอร์ กล้องถ่ายรูป เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีชุดครุภัณฑ์เพ่ือปฏิบัติงานของศูนย์ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาค

ลุ่มน้ำโขงและดำเนินการเรียนการสอนของสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ว ประกอบด้วย 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน 5 ชุด เครื่องสแกนเนอร์ 1 เครื่อง เครื่องปริ๊นเตอร์ 3  เครื่อง กล้องถ่ายรูป 1 ตัว เครื่อง
ฉายโปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 

2. สถานที ่ 
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีห้องพักอาจารย์สาขาวิชา 1 ห้อง ที่ชั้น M และห้องศูนย์วิจัยชาติพันธุ์และ
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วัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่ชั้น 5 ห้อง 156 อาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
เพ่ือใชส้ำหรับเป็นห้องปฏิบัติการของอาจารย์ในหลักสูตรฯ และนักศึกษาของสาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยว 

3. บุคลากร  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำของสาขาวิชาจำนวน 5 คนและ

ได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ต่างสาขา/คณะมาเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำเพ่ือช่วยจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาด้านการท่องเที่ยวที่เป็นศาสตร์เฉพาะด้านจำนวน 10 คน โดยเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยการท่องเทีย่วและ
อุตสาหกรรมบริการจำนวน 9 คน และอาจารย์จากคณะเกษตรกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 1 คน  

4. งบประมาณ  
ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้จัดสรรงบประมาณไว้ 3 ส่วน 1) งบเงนิเดือน เพื่อจ้างอาจารย์ประจำ

ของสาขาวิชาฯ จำนวน 5 คน 2) งบครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ 3) งบบริหาร
จัดการสาขาวิชา เพื่อดำเนินโครงการและพัฒนาอาจารย์ นักศึกษาและสนับสนุนการเรียนการสอน 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)  
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเห็นควรมีการบริหารทรัพยากรในการเรยีนการสอน โดยเฉพาะ

หนงัสือเฉพาะด้านที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มีจำนวนเพียงพอต่อนักศึกษาและมีความสมดุล
กันในทุกรายวิชา  

2. ให้มีการจัดหาหนังสือ/ตำราเรียนในปี 2565 ในหมวดเนื้อหาทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีเพ่ิมเติม
เพ่ือรองรับรายวิชาใหม่ทีจ่ะทำการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565  

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบว่า  
หลักสูตรฯ มีจำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีความพร้อมในการใช้งานห้องเรียนและ

ห้องปฏิบัติการเป็นอย่างดี เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา สภาพห้องเรียน และพ้ืนที่แวดล้อมสะอาด พร้อมรองรับการ
เรียนการสอนได้ทุกวิชาในหลักสูตร  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรฯ ได้พิจารณาเสนอให้ ผศ.ดร. วิสฏิฐ์ คิดคำส่วน ดำเนินการตรวจสอบสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่านร่วมกันตรวจสอบและดูแล  

กำหนดแผนในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ 

เอกสารอ้างอิง 
1) แผนจัดหาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2565 
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6.1-3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์และนักศึกษาทุกคน 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ

จำนวนอาจารย์และนักศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.54 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขัน้ตอนการทำงาน) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) มีกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ดังนี้ 

1. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จำนวนนักศึกษา โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  

2. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 

3. การใช้ผลวิเคราะห์ที่งานประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยดำเนินการให้ หรือร่วมกันออกแบบเนื้อหา
การประเมินเอง 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการทำงาน) พบว่า  

1. มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 70 ของ
จำนวนนักศกึษา โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  

2. มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 ของจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  

3. การใช้ผลวิเคราะห์ที่งานประกันคุณภาพฯ ของมหาวิทยาลัยดำเนินการให้ หรือร่วมกันออกแบบเนื้อหา
การประเมินเอง  

ในปีการศึกษา 2564 หลักสูตรได้ทำการสำรวจความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยเก็บข้อมูลจาก
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา เพ่ือนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ และทันสมัย ตามความต้องการของอาจารย์ และนักศึกษาต่อไป ซ่ึงลักสูตรได้มีการ
นําข้อมูลที่ได้ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิชอบหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระหว่างปีการศึกษา 
2562 – 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ 1 การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ลำดับ รายการ ปีการศึกษา 
2562 2563 2564 

1 อาคารเรยีน ห้องเรียนมีความพร้อม มีตํารา หนังสือ อุปกรณ ์
เหมาะสม เอื้อต่อการเรยีนรู้และเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 

4.10 4.12 4.15 

2 เทคโนโลยีสารสนเทศเหมาะสมตอ่การเรียนการสอนออนไลน์ 4.08  4.10 4.12 
3 ระบบบริการสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ฐานข้อมูล ระบบอินเตอร์เนต็ 

ความเร็วสูงที่เหมาะสมเอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อการจัดการ 
เรียนการสอน 

4.10  4.12 4.14 

4 ห้องสมุดมีความเหมาะสม เอื้อต่อการเรยีนรู้และเพียงพอต่อการ 
จัดการเรียนการสอน 

4.10 4.10 4.14 

5 มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.11  4.12 4.13 

รวม 4.10  4.12 4.14 

ตารางที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ลำดับ รายการ ปีการศึกษา 

2562 2563 2564 
1 ความเพียงพอของอุปกรณ์การเรียนการสอน  4.11  4.16 4.20 
2 สื่อ/เอกสารประกอบการสอนมีความชัดเจนและเข้าใจง่าย  4.10  4.15 4.18 
3 สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ เช่น ความ

สะอาด ความเงียบสงบ 
4.10  4.12 4.15 

4 ขนาดของห้องเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวนผู้เรยีน  4.12  4.15  4.18 
5 ความสะดวกในการใช้ระบบการสบืค้นด้วยอินเตอร์เน็ตแบบไรส้าย 

(Wifi) 
4.08  4.15 4.16 

6 ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ในการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ  4.10  4.14 4.18 
รวม 4.10  4.15 4.18 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  

ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรครั้งที่ 3/2565 เห็นว่าควรมีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไปเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา หรือ 3 ปีย้อนหลัง และเน้นพิจารณา
ประเด็นที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ครอบคลุมที่สุด 
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก

การปรับปรุง) พบว่า  

จากการวิเคราะห์จากคะแนนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์จะเห็นว่ามีคะแนนที่สูงขึ้น แต่ยังมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง ดังเช่น การปรับปรุงเรื่อง
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ หรือการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัย การเตรียม
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ เป็นต้น  

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯจึงได้ดำเนินการประชุมเพ่ือการดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอนเพ่ือรองรับปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้ผลการประชุม ดังนี้ 

1) ในส่วนของตำรา หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อเป็นการรองรับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆของหลักสูตรควรจัดหาไฟล์ตำรา หนังสือและเอกสาร
โดยการจัดเก็บในรูปแบบของโฟลเดอร์ (Folder) เพ่ือง่ายในการบริการและเข้าถึงของนักศึกษาแบบออนไลน์ ใน
กรณีท่ีมีข้อจำกัดในการเดินทางสืบค้นที่มหาวิทยาลัย 

2) เนื่องจากหลักสูตรฯ ได้รับงบประมาณน้อยในแต่ละปี ดังนั้น จึงแก้ปัญหาโดยหลักสูตรฯ ไดด้ำเนินการ
จัดหาตำรา หนังสือและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่เป็นรูปเล่มเพ่ิมเติมด้วยการขอรับบริจาคจากเครือข่าย
ส่วนตัวของอาจารย์แต่ละคน ดังกรณทีี่อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลีเคยดำเนินการขอรับบริจาคจาก ศาสาตราจารย์ ดร. 
นิติ ภวัครพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ศาสตาจารย์ ดร. เทอรี่ แรมโบ และดร.สุริยา คำหว่าน
เคยได้รับบริจาคจากรุ่นพ่ีมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งทำให้มีหนังสือในห้องสมุดของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม  

3) เนื่องจากหลักสูตรฯ มีห้องปฎิบัติการของตนเองที่ห้อง 156 โดยห้องปฏิบัติการนี้นอกจากเป็นห้อง
สนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรฯโดยตรงแล้ว ยังใช้เป็นห้องดำเนินพันธกิจ 2 หน่วยงาน คือ ศูนย์ (เฉพาะ
ทาง) ชาติพันธุ์และวัฒนธรรมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยนครพนมต่อเนื่องกันมา
เป็นปีที่ 2 และหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จ.นครพนม โดยได้รับทุนสนับสนุนต่อเนื่อง
มาเป็นปีที่ 2 จากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงหลักสูตรฯ
สามารถบูรณาการกระบวนการเรียนการสอนร่วมกับพันธกิจของหน่วยงานทั้งสองเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของหลักสูตรฯ ได ้
ดังนั้น จึงกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ได้ออกแบบการเรียนการสอนและโครงการที่เก่ียวข้องให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยงานทั้งสองในแต่ละปีงบประมาณ 

4) เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนของหลักสูตรเน้นการศึกษาจากประสบการณ์จริงและสิ่งแวดล้อมจริง 
ซ่ึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และครุภัณฑ์ภาคสนามบางชิ้น เช่น ไมค์และเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่ กล้องถ่ายรูป เครื่อง
บันทึกเสียง แต่เนื่องจากหลักสูตรฯ มีข้อจำกัดของงบประมาณ ที่ประชุมฯ จึงเสนอให้อาจารย์ช่วยกันรับสอนวิชา
ศึกษาทั่วไปเพ่ือที่จะมีงบประมาณเพ่ิมเติมในการบริหารหลักสูตรและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ซึ่งจาก
ตัวอย่างที่ผ่านมามีอาจารย์ในหลักสูตรฯ บางท่านได้ทำการสอนวิชาหลักสูตรทั่วไป จึงทำให้หลักสูตรฯ สามารถใช้
งบประมาณส่วนนี้มาจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบของครุภัณฑ์ได้จำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมฯ
ได้ให้มีการจัดทำแผนและคำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในแต่ละปีงบประมาณด้วย เพื่อให้เป็นแนวทางหนึ่งในการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการดำเนินงาน 
ช่วยขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ์จากมหาวิทยาลัย 

เอกสารอ้างอิง 
1) รายงานการสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ประจำปกีารศึกษา 2564 
2) คำขอครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 
3) รายงานการดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
4) เอกสารการยืมคืนหนังสือ ครุภัณฑ์และขอใช้ห้องปฏิบัติการ 
5) รายงานการประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 3/2565 
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หมวดที ่6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 
 

ตารางที่ 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การนำไปดำเนนิการวางแผน 
หรือปรับปรุงหลักสูตร 

1. ผศ. ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยา
และมานษุยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- หากสามารถพัฒนาหลักสตูรที่เช่ือมการ
ท่องเที่ยวไปกับเรื่องการจดัการทรพัยากรทาง
วัฒนธรรม ทัง้ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ประวัติศาสตร์ และแหล่งโบราณคดี จะทำให้การ
จัดการการการท่องเที่ยวมีความลกึซึ้งขึ้น และเป็น
การสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เช่ือมโยง
ประวัติศาสตร์ สังคม ชุมชน วัฒนธรรม เข้ากับ
การสร้างงานและอุตสาหกรรมการบริการ เพิ่ม
ระดับรายได้และเงินตราต่างประเทศใหร้ะบบ
เศรษฐกิจผา่นความรู้ที่ลึกซึ้งทางสงัคม และ
นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืน
แก่สังคมและชุมชน  
- ควรเพิ่มวิชาประเภททักษะให้มากข้ึน 
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดการ การบริหาร การ
เขียน การผลิตสื่อภาพยนตร์ หากให้ทักษะเหล่านี้
เชื่อมโยงกับการทอ่งเทีย่วได้ก็จะดมีาก 
 
2. ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ ภาควิชา
ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
- ควรจะเพิ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาเกีย่วกับ “มรดก
ไทยด้านประเพณีและพิธีกรรมเพือ่การท่องเที่ยว” 
เข้ามา เพื่อให้ครอบคลุมกับแหล่งท่องเที่ยวและ
เทศกาลท่องเที่ยวเชิงประดิษฐ์ใหม่ที่กำลังเพิ่ม
จำนวนมากขึ้นในสังคมไทย 
 
3. นายตระกูล อานัด อดีตผู้อำนวยการ
สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครพนม 
- เน้นให้นักศึกษาเรียนรูจ้ากการปฏิบัติและการลง

ควรนำข้อเสนอทั้งหมด
เป็นแนวทางในการ
ออกแบบหลักสูตร
ปรับปรุงใหม่เพื่อให้มี
ความทันสมัย สอดคล้อง
กับความต้องการของ
ตลาดและสังคม และมี
แนวทางชัดเจนในการ
จัดการหลักสตูรและการ
เรียนการสอนอย่างเป็น
รูปธรรม 

นำไปสู่การออกแบบเพื่อปรับปรุงจากเดิมคือ
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา เป็นหลักสูตรศิลปศา
สตรบณัฑติ สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเพื่อผลติบัณฑิตให้เป็นผู้มี
ความรอบรู้และลึกซึ้งในด้านมานษุยวิทยาและ
สาขาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีการออกแบบหลักสตูร
และสาระรายวิชาให้มลีักษณะเฉพาะและ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะรายวชิาด้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี การจดัการวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยว เพื่อทำความเขา้ใจมนุษย์
อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งมติิทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภาพรวมของ
การพัฒนาท่ีอย่างยั่นยืน โดยเน้นพื้นที่ในกลุ่ม
ประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน เพื่อให้
สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเป็น
รูปธรรมและมีทางเลือกที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
- เป็นแนวทางในการออกแบบเพื่อเปิดหลักสูตร
ใหม่ในปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดใน
แผนปฏิบัตริาชการของคณะศลิปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ในการเปดิหลักสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาการออกแบบทาง
วัฒนธรรม ท้ังนี้กำลังอยู่ในการประสานงานกับ
สถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศลิปศา
สตรมหาบณัฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาวัฒนธรรม
ศึกษา (เน้นพิพิธภัณฑ์) เพื่อออกแบบหลักสตูร
ให้เป็น 4+1 (เรียนปริญญาสี่ปีและปริญญาโท๑
ปี) 
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ภาคสนามมากกว่าการเรยีนในห้องเรียนเพียง
อย่างเดียว อาจเพิ่มรายวิชาทีเ่ป็นการศึกษาอิสระ 
(Independent Study) โดยให้พ้ืนท่ีนักศึกษาใน
การเลือกหัวข้อการทำวิจัยหรือโครงการการ
จัดการ พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทาง
วัฒนธรรมหรือมุ่งเน้นการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการทางสังคม (social entrepreneur) 
 
4. นายสุริยัน โสรินทร์ อดีตรักษาการ
ผู้อำนวยการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
จังหวัดนครพนม 
- ควรทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือ MOU 
กับหน่วยงานต่างๆในท้องถิ่น เช่น เทศบาลเมือง
นครพนม โรงเรียน หรือวัด โดยขอให้ทาง
หน่วยงานเหล่านั้นออกใบประกาศนียบัตรเพื่อ
รับรองคุณวุฒิการเป็นมัคคุเทศก์ประจำสถานท่ี
ท่องเทีย่วแต่ละแห่งในเขตเทศบาลเป็นการเฉพาะ 
วิธีนี้อาจทำได้ง่ายกว่าการจัดอบรมไกด์ให้
นักศึกษาภายหลังเรียนจบคอรส์เวริ์ค ซึ่งต้องใช้
ระยะเวลายาวนานและเสยีค่าใช้จา่ยสูง และ
ประการสุดท้ายคือคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ควร
เน้นให้นักศึกษาไดไ้ปฝึกงานนอกสถานท่ี 
 
5. อาจารย์นริชยา โกสาแสง อาจารย์โรงเรียน
เทศบาล 3 (พินิจ พิทยานุสรณ์)  
- การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกำลงัได้รับความ
นิยมในปัจจุบัน รวมถึงจังหวัดนครพนมมี
โบราณสถานท่ีเก่าแก่ ที่พ่ึงค้นพบ มหาวิทยาลยั
นครพนม ควรเป็นองค์กรหลักในการศึกษาขยาย
การค้นคว้า และปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีทาง
วัฒนธรรมให้น่าสนใจ นอกจากน้ันควรมีการบอก
เล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมมนุษย์ผ่าน
ประวัติศาสตร์ อันเป็นผลเกี่ยวเนือ่งกับวัฒนธรรม
ของจังหวัดนครพนม 
- ควรมีการจดัทำเป็นพิพิธภณัฑ์ และมีการ
นำเสนอที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย รวมทั้งควรมี
การศึกษา ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม 
ภาพวาด รูปปั้นและแกะสลัก ศาสนา รวมถึง
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พิธีกรรมต่างๆทางศาสนา วิถีชีวิต เสื้อผ้า การแต่ง
กาย อาหาร ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน 
เทศกาลต่างๆ 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 6.2  ผลการประเมินจากผู้ที่สำเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีสำรวจ)  

กระบวนการประเมิน 
ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่สำเร็จการศึกษาของหลักสูตร ดำเนินการสำรวจโดยคณะศิลปศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- ไม่มี - ไม่มี 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- ไม่มี 

ตารางท่ี 6.3  ผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

กระบวนการประเมิน 
ใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร ดำเนินการสำรวจโดยคณะ

ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ย มีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตของหลักสูตร ระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  
ข้อวิพากษ์ที่สำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

- ไม่มี - ไม่มี 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- ไม่มี 

ตารางท่ี 6.4  ผลการประเมินจากศิษย์เก่า 

กระบวนการประเมิน 
 
 

ข้อวิพากษ์ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
 
 



หมวดที ่7  แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
 
ตารางที ่7.1  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผน
ดำเนินการ 

กำหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
แผน/
โครงการ
เพิ่ม
จำนวน
อัตราการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 

1 ม.ิย. 63 
– 31 พ.ค. 

64 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรทุก

คน 

- สาขาวิชาฯจัดกิจกรรมและช่องทางในการพบปะให้คำปรึกษานักศึกษาเพิ่มขึน้
และจัดทำฐานข้อมูลนักศึกษา โดยจัดกิจกรรมพบปะนักศึกษาทั้งอย่างเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และยังได้เพิ่ม
ช่องทางในการพบปะและให้คำปรกึษานักศึกษาผ่านโซเชียลมเีดีย และมีการจัดให้
มีการนัดพบเพื่อปรึกษาหารือในโอกาสต่างๆ รวมทั้งกำหนดให้มีการพบปะกัน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาทุกบ่ายวันพุธ ณ ห้อง 156 ซึ่งสาขาวิชาฯได้
ออกแบบให้เป็นห้องสมุดสาขาวิชา และได้จัดทำฐานข้อมลูนักศึกษาที่ขอ
คำปรึกษาด้วย ซึ่งจากการจัดกจิกรรมพบปะให้คำปรึกษานักศึกษาพบว่ามี
นักศึกษาบางส่วนท่ีมีปัญหาในการเรียน โดยเฉพาะการอ่านหนังสือไม่เข้าใจ ซึ่ง
ได้รับการตอกยำ้ชัดเจนในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 
(COVID19) ทำให้มีปัญหาในการเรียนการสอนเพราะใช้วิธีการสอนออนไลน์เป็น
หลัก อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วย ซึ่งทำให้นักศึกษาเกิดความกังวล
และมีความไม่มั่นคงในการเรียนตามมา ปัญหาเหล่านี้ท่ีประชุมคณะกรรมการ
หลักสตูรฯไดร้ับทราบและพยายามหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป 
- สาขาวิชาฯจัดกิจกรรม/โครงการในการศึกษาภาคสนามและการศกึษาในสถานท่ี
จริงที่หลากหลายมากข้ึนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และแรงบันดาลใจโดยบรูณา
การกับรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เชน่ การดำเนินโครงการมานุษยวิทยาเดนิดิน: การ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว วันท่ี 26 
กุมภาพันธ์ 2565 โดยร่วมกับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม
ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ดำเนินจดักระบวนการเรยีนรู้โดยสังเกตการณ์อย่างมี
สว่นร่วมเพื่อเรียนรู้การขุดค้นและขุดแต่งแหล่งโบราณสถานเมืองมรกุขนคร (เมือง
นครพนมเดมิ) บ้านหนองจันทน์ ต.ท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม ซึ่งดำเนินการโดย
สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธาน ี

แผนบูรณา
การการทำ
วิจัย
ร่วมกับ
สาขาอ่ืน 
เนื่องจาก
หลักสตูรมี
วิชาที่เชิญ
อาจารย์

1 มิ.ย. 63 
– 31 พ.ค. 

64 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรทุก

คน 

- สาขาวิชาฯ จัดทำโครงการวิจัยและบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมากขึ้น โดยให้ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและมานุษยวิทยา
เป็นฐานแกนในการร้อยรัดเชื่อมโยงกับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อผลติงานวิจัย/วิชาการในเชิงพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้จริง 
- อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี ไดด้ำเนินโครงการวิจัย “การศึกษาประวตัิศาสตร์
ท้องถิ่นเมืองนครพนมเพื่อกอ่ตั้งพิพิธภัณฑ์มีชีวิต” (งบประมาณสนบัสนุนโดย 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ) ซึ่งมีคณะนักวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากสาขาวิชา
ต่างๆหลากหลาย คือ ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว 
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แผน
ดำเนินการ 

กำหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
ผู้สอนมา
จากหลาย
สาขา ซึ่ง
จะเป็น
ประโยชน์
ต่อ
หลักสตูร
และการ
ผลิตผล
งานทาง
วิชาการ
ของ
อาจารย์ใน
หลักสตูร 

เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยใช้ศาสตรด์้าน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและมานษุยวิทยาเป็นฐานแกนในการร้อยรดัเช่ือมโยง
กับศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อหลักสตูรและการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสตูร 
- อ.ดร.สุรยิา คำหว่าน ได้ดำเนินโครงการวิจัย “การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม” งบประมาณ
สนับสนุนจาก  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.)ซึ่งมีคณะนักวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากสาขาวิชาต่างๆหลากหลาย คือ 
ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ โดยใช้ศาสตรด์้าน
ประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาเป็นฐานแกนในการร้อยรดัเช่ือมโยงกับศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องทำให้เกิดกระบวนการเรยีนรู้ข้ามศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหลักสตูร
และการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ในหลักสูตร 
- อ.ดร.อนุชิต สิงห์สวุรรณ ไดด้ำเนินโครงการวิจัย “ศึกษาแนวทางการจัดการองค์
ความรู้ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้รอยตีนไดโนเสาร์ 
ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม” กองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 
กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งมีคณะนักวจิัยประกอบด้วยบุคลากรจากสาขาวิชาต่างๆ
หลากหลาย คือ ประวตัิศาสตร์ มานุษยวิทยา ท่องเที่ยว นฤมิตศิลป ์การออกแบบ 
คอมพิวเตอร์ โดยใช้ศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์และมานุษยวิทยาเปน็ฐานแกนใน
การร้อยรดัเช่ือมโยงกับศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ข้ามศาสตร์ 
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหลักสตูรและการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน
หลักสตูร 
- อาจารย์ประจำสาขาฯได้บูรณาการการทำงานร่วมกับการศึกษาและประกาศเขต
อนุรักษ์ย่านชุมชนเก่าให้เป็นมรดกจังหวัดนครพนม (งบประมาณสนบัสนุนโดย
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้มธรรมชาติและศลิปกรรมท้องถิ่นจ.นครพนม) ซึ่งปี 2564 
กำหนดแผนให้มีการดำเนินการ 5 ชุมชน (ชุมชนบา้นท่าอุเทน, ชุมชนบ้านนาจอก, 
ชุมชนตลาดนครพนม, ชุมชนเกลอืศรีสงคราม และชุมชนท่าค้อ-หนองจันทน์) ซึ่ง
มีคณะทำงานประกอบด้วยบุคลากรจากสาขาวิชาตา่งๆหลากหลาย คือ 
ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ การศึกษา เกษตรศาสตร์ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อหลักสตูรและการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน
หลักสตูร 
- อาจารย์ณรงค์ฤทธ์ิ สุมาลี ผศ.ดร.วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน และอ.ดร.สรุิยา คำหว่าน ได้
ดำเนินงานวิจัย “ตัวตนคนข้ามชาติ : การเคลื่อนย้ายและคณุภาพชีวิตของแรงงาน
ข้ามชาติสญัชาติลาวในเขตอำเภอบ้านแพง จังหวดันครพนม”(งบประมาณ
สนับสนุนโดย คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม) ซึ่งมี
คณะนักวิจัยประกอบด้วยบุคลากรจากสาขาวิชาต่างๆหลากหลาย เช่น 
ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา พัฒนาชุมชน การท่องเที่ยว เกษตรศาสตร์ พยาบาล 



 2 

แผน
ดำเนินการ 

กำหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความสำเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้สำเร็จ 
ซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งศาสตร์ในการดำเนินการวจิัยข้าม
ศาสตร์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหลกัสูตรและการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ในหลักสูตร 

แผน
ดำเนินงาน
การปรับปรุง
หลักสตูร 
เพื่อให้มีการ
ทำงานตาม
วงรอบที่
ชัดเจน 

1 มิ.ย. 63 
– 31 พ.ค. 

64 

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูรทุก

คน 

- สาขาวิชาฯมีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯทบทวนเนื้อหา
สาระรายวิชาเพื่อให้ทันสมัยต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเป็น
ระยะ 
- สาขาวิชาฯมีแผนที่จะปรับปรุงและเปดิหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวตัศิาสตร์ ในปีการศึกษา 2566 
 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ควรเน้นการเรียนการ

สอนที่สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นจริงของสังคม รวมทั้งจุดเด่นของบริบทของมหาวิทยาลัยนครพนมที่มีข้อ
ได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งและความรุ่มรวยของทรัพยากรในพ้ืนทีท่ีส่ามารถสนับสนุนการเรียนการสอน โดยเฉพาะทุน
ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรอบรู้และทักษะสามารถ
ปฏิบัติได้จริงในด้านมานุษยวิทยาและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี การจัดการ
วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว เพ่ือทำความเข้าใจมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมครอบคลุมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในภาพรวมของการพัฒนาที่อย่างยั่นยืน โดยเน้นพ้ืนที่ในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและอาเซียน เพ่ือให้
สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมและมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากยิง่ขึ้น 
 
แผนปฏิบัติการใหม่สำหรับปีการศึกษา 2565 

- เน้นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านโซเชี่ยล มีเดีย และผ่านการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในชุมชน
ท้องถิ่นที่มีการบูรณาการกับรายวิชาที่เปิดสอน (เน้นกลุ่มจังหวัดสนุก นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 

- เน้นกระบวนการเรียนการสอนทีใ่ห้นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนได้ลงพื้นที่จริงและปฏิบัติจริง สามารถ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าในพ้ืนที่ได้จริง เพ่ือสร้างการเรียนรู้ เพิ่มทักษะ และประสบการณ์จากการเรียนรู้โดยการ
ปฏิบัติจริง เพื่อนำมาปรับปรุงออกแบบหลักสูตรและเนื้อหารายวิชาอย่างมีพลวัตตลอดเวลา 

- สนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการโดยเน้นการตีพิมพ์ในวารสารเพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้เข้าสู่การขอตำแหน่งทางวิชาการให้ได้เร็วและมากท่ีสุด 

- ดำเนินการศึกษากลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงาน และกระแสของสังคมไทยและสังคม
โลก เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบเปิดหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2565 โดยกำหนดในแผนปฏิบัติราชการของ
คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ทั้งนี้
กำลังอยู่ระหว่างทำการออกแบบหลักสูตรฯ และประสานงานกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา (เน้นพิพิธภัณฑ์) เพื่อ
ออกแบบหลักสูตรให้เป็น 4+1 (เรียนปริญญาสี่ปีและปริญญาโทหนึ่งปี) 
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ส่วนที่ 3 
 

ผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ผลการ 

ดำเนินงาน 
 บรรล ุ
 ไมบ่รรล ุ

คะแนน     
ประเมิน 
ตนเอง 

ระดับ 
คุณภาพ 

1.1 การบรหิารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรที่กำหนดโดย สกอ. หลักสตูรได้มาตรฐาน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 3.00  4.54 ดีมาก 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเรจ็การศึกษา 3.00  5 ดีมาก 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00  3 ปานกลาง 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา 3.00  3 ปานกลาง 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา 3.00  3 ปานกลาง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00  3 ปานกลาง 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ 3.33  3.89 ดี 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ 3.00  4 ปานกลาง 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  3 ปานกลาง 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน 3.00  3 ปานกลาง 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00  3 ปานกลาง 

5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ ร้อยละ 
87.50 

 5 ดีมาก 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00  4 ดมีาก 

คะแนนเฉลี่ย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ 3.65 ดี 
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ตารางท่ี  3.2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (หลักสูตรประเมินเอง) 

องค์ประ
กอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคณุภาพน้อย 
2.01 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 ระดับคณุภาพดี 
4.01 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

1  ผ่าน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 –

 6
 

2 - - 4.77 4.77 ดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 3..63 - - 3.63 ดี 
5 4 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6 1 - 4.00 - 4.00 ดี 

รวม 13 3.27 3.75 4.77 3.65 ดี 
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดบัดี

มาก 
  

ตารางท่ี  3.3  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (คณะกรรมการประเมิน) 

องค์ประ
กอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จำนวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคณุภาพน้อย 
2.01 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 ระดับคณุภาพดี 
4.01 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

1   
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทกุ
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 ๒
 –

 ๖
 

      
3       
4       
5       
6       

รวม       
ผลการประเมิน ระดับดี ระดับดี ระดับ.......   

 


