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อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มคอ. 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

นายธวัธชัย เคหะบาล นายธวัธชัย เคหะบาล คงเดิม 

นายธราเทพ ยงโชติวุฒิกลุ นายธราเทพ ยงโชติวุฒิกลุ คงเดิม 

นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพสิิษฐ ์ นางนิติยา  ค้อไผ ่ อ. กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ ได้ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่นที่
สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์    

นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ นายอาทติย์  บุดดาดวง อ. ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ ได้ย้ายไปประจ าหลักสูตรอื่นที่
สอดคล้องกับวุฒิการศึกษา คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์    

นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า นางสาวอภิรดี ดอนอ่อนเบ้า คงเดิม 

 นางสาวนิตยา ปรูกระโทก ได้รับบคุลากรสายวิชาการเพิ่มเตมิ 
 

 

อาจารย์ผู้สอน 
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2. อาจารย์ ดร.ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล 
3. อาจารย์ ดร.นิติยา  ค้อไผ่ 
4. อาจารย์อาทิตย์  บุดดาดวง 
5. อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก 
 

สถานที่จัดการเรียนการสอน  อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ 
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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร มทีั้งหมด 6  คน 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนมีจ านวน 5  คน 

โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 2 คน และปริญญาโท จ านวน 3 คน 
ได้แก่ 
1. ดร.ธราเทพ ยงโชติวุฒิกลุ   
ปร.ด. (ยุทธศาสตร์การพัฒนาภมูภิาค) 
2. ดร.นิติยา  ค้อไผ่  ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
3. นายธวัธชัย  เคหะบาล ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
4.นายอาทิตย์ บุดดาดวง ศศ.ม. (บริหารการพัฒนาสังคม) 
5.นางสานิตยา  ปรูกระโทก ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 

3 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบประจ าหลักสตูร - 
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน - 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ

อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 
- 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ - 
8 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา - 
9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้

อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
- 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษามผีลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

- 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด สาขาวิชาพัฒนาสังคม เปดิท าการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 รวม
ระยะเวลา 2 ปี และจะด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 
2560  

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวช้ีบ่งช้ีผลการด าเนินงาน
เพื่อการประกันคณุภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร โดย
จัดประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 
   1) ประชุมครั้งที่ 4/2557 ลงวันท่ี 1 สิงหาคม 2557 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 วาระการประชุมการ
เตรียมความพร้อมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 1/2557 
   2) ประชุมครั้งที่ 5/2557 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 วาระการ
ประชุม แนะน าอาจารย์ใหม่ มอบหมายภาระงานอาจารย์ใหม่ แจ้งการ
ประเมินผลการประปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
   3) ประชุมครั้งที่ 6/2557 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  มีอาจารย์
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 วาระการ
ประชุมแจ้งปฏิทินกิจกรรม การจัดเตรียมการเรียนการสอน ปรับ
โครงการบริหารหลักสูตร 
   4) ประชุมครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2557  มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 วาระการ
ประชุมพิจารณา มคอ.3 ปีการศึกษา2/2557 แจ้งเรื่องวิธีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา 
   5) ประชุมครั้งที่ 1/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558  มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 วาระการ
ประชุมจัดท าแผนการเรียนการสอนปีการศึกษา 2558 
   6) ประชุมครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2558  มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 วาระการ
ประชุมพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาระดับสาขา ปีการศึกษา 2/2557 
   7) ประชุมครั้งที่ 3/2558 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558  มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80 วาระการ
ประชุมการเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
2. สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ที่ได้รับ
การรับรองจาก สกอ. วันท่ี 3 ตุลาคม 2556 
3. สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประชุมให้อาจารย์จดัท ารายละเอียดของ
รายวิชา มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา และช้ีแจงให้นักศึกษารับทราบ (ส่วน รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม มคอ.4 ยังไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่ถึงรอบ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ) โดยมรีายละเอียด ดังนี้ 
 1) ภาคการเรยีนที่ 1/2557 มคอ.3 จ านวน 6 รายวิชา 
 2) ภาคการเรยีนที่ 2/2557 มคอ.3 จ านวน 13 รายวิชา 
4. สาขาวิชาพัฒนาสังคมจัดประชุมติดตาม การจดัท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา มคอ 5 หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาภายใน 30 วัน 
ครบทุกรายวิชา (ส่วนรายงานผลการด าเนินงานประสบการณ์ภาคสนาม
ยังไม่ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่มนีักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มคอ 
6) มีรายละเอียด ดังนี ้
 1) ภาคการเรยีนที่ 1/2557 มคอ.5 จ านวน 6 รายวิชา 
 2) ภาคการเรยีนที่ 2/2557 มคอ.5 จ านวน 13 รายวิชา 
 5.สาขาวิชาพฒันาสังคม จัดประชุม จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์   ผลการด าเนินงาน 
1.  การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยมรีะบบและกลไกการ ดังนี ้
      1) เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามกรอบ
มาตรฐาน TQF สาขาวิชาเสนอไดช่ื้ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา  
      2) แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลกัสูตรโดยคณบดี หรือผูร้ับมอบอ านาจ และได้ก าหนดอ านาจ
หน้าท่ีของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ ด าเนินการวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารยผ์ู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมลูส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสตูร 
      3) สภาวิชาการรวบรวมเพื่อเสนออนุกรรมการกลั่นกรองหลักสตูรเพื่อพิจารณา 
      4) เสนอสภามหาวิทยาลยัเพือ่ทราบ 
      5) แจ้ง สกอ. เพื่อทราบ  
โดยมีขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร รายละเอียดตามแผนภาพที่ 1 

 
  
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

 2. การบริหารอาจารย์ 
     2.1  การวางแผนก าลังคน   
 ได้มีการวิเคราะห์ คณุสมบัติการรบัสมัครอาจารย์ และขออัตราก าลงัเพิ่มเติมให้ครบ
ตามคณุสมบัติที่ สกอ. ก าหนด โดยมีการคดัเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ .2547 และพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือในสถาบันอุดมศกึษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2551 
     2.2  การปฐมนิเทศและระบบอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1) การปฐมนิเทศในระดับสาขา แนะน าการท างาน รายละเอียดหลกัสูตร รายละเอียด
รายวิชาที่มอบหมายใหส้อน อีกท้ังแนะน าเทคนิค กลยุทธ์ในการสอนโดยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบ
หลักสตูร 

 2) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดบัคณะ ให้ความรู้เรื่อง ข้อกฎหมายของมหาวิทยาลัย
ที่ควรรู้และต้องปฏิบตัิ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ บทบาทหน้าท่ีของ
บุคลากร กฎระเบียบการบริหารงานบุคคล  

หมวดที่ 2 อาจารย์ 

สาขาวิชาเสนอชื่อ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คณะกรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณา 

 
 
 

 

แต่งต้ังอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยคณบดี
หรือผู้รับมอบอ านาจ 

อนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรเพื่อพิจารณา 

แจ้ง สกอ. 
เพื่อทราบ 

สภามหาวิทยาลัย 
เพื่อทราบ 

สภาวิชาการ
รวบรวม เพื่อเสนอ 
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 3) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ระดบัมหาวิทยาลยั ให้ความรูเ้รื่องการจัดการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ แนวทางการปฏิบัติงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลยัในยุค
ศตวรรษที่ 21 และเทคนคิการสอนในระดับอุดมศึกษา  
    2.3  การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
               ในระดับหลักสตูรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผดิชอบรายวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมพัฒนาเอกสารการสอน ต ารา การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
ประจ าหลักสตูรร่วมพิจารณาและทบทวน มคอ. 3 และ มคอ. 5 รวมทั้งเอกสารประกอบการ
สอน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน เพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาใหค้รบถ้วน มีความเหมาะสม  
    2.4  การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ มรีายละเอียดดังนี ้
              - ตั้งกรรมการประเมินการปฏิบัตริาชการ โดยใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
คณะมหีนังสือแจ้งหลักสูตร เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมิน การส่งหลักฐาน  
 - หลักสูตรชี้แจงรายละเอียดการประเมินแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร หัวหน้าสาขา
รวบรวมและพิจารณากลั่นกรองให้ความคิดเห็นเบื้องต้นตามหลักฐานการปฏิบตัิงาน และ
รวบรวมส่งคณะ 
 - กรรมการประเมินการปฏิบัตริาชการประชุม และพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ตรวจสอบตามหลักฐาน รวบรวมผลคะแนนการประเมิน เพื่อให้คณบดีพิจารณาและ
อนุมัติ คณะรวบรวมผลการประเมนิส่งมหาวิทยาลัย 
    2.5  การสร้างแรงจูงใจและสวสัดิการ  
         ในระดับหลักสตูรไดส้นับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับคณะ และระดับ
มหาวิทยาลยั เช่น งานปีใหม่ งานบุญประเพณี แข่งขันกีฬาระหว่างเครือข่ายสถาบันภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นต้น เพื่อให้อาจารย์ในหลักสูตรได้ท ากิจกรรมผ่อนคลายความเครียด 
สร้างความสัมพันธ์อันดรีะหว่างเพือ่นร่วมงาน  
          ในระดับคณะ มีการคัดเลอืกบุคลากรเพื่อรับรางวัล “อาจารย์ดีเด่น”  เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บคุลากรที่มผีลงานด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง และท า
คุณประโยชน์แก่สังคม และนอกจากนี้ได้บริการถ่ายเอกสารประกอบการสอนฟรี ให้กับอาจารย์
ในคณะด้วย        
 ในระดับมหาวิทยาลยัมอบรางวลั มีการคัดเลือกบุคลากรรับรางวลั “คนดีศรีราชภัฎ” 
เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรที่มผีลงานดา้นวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
และท าคณุประโยชน์แก่สังคม สวสัดิการบ้านพักส าหรับบุคลากร ตรวจสุขภาพประจ าปี  

 3.  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์  

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ หัวข้อเร่ือง ระยะเวลา สถานที ่

1 
นายธวัธชัย เคหะบาล 
 

ประชุมวิชาการระดับชาติ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปี 2557   

สิงหาคม 
2557 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

2 
ดร.ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล ตุ้มโฮม เฮียนรู้ พลังงานไทอีสาน

พอเพียง 
5-7 กันยายน 
2557 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

3 นายอาทิตย์ บุดดาดวง ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะ 5 พ.ย. 2557 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ หัวข้อเร่ือง ระยะเวลา สถานที ่

นางสาวนิตยา ปรูกระโทก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

4 
นางสาวนิตยา ปรูกระโทก เข้าร่วมประชุม “Building a 

Strong Civil Society in the 
Lower Mekong Sub region” 

24-26 พ.ย
2557 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5 

นายอาทิตย์ บุดดาดวง 
นายธวัธชัย เคหะบาล 
นางสาวนิตยา ปรูกระโทก 

เวทีน าเสนอผลงานวิชาการ
ระดับชาติ เครือข่ายนักพัฒนา
ชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 14 

27-28 ม.ค
2558 

มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงราย 

6 
นายอาทิตย์  บุดดาดวง 
นางสาวนิตยา ปรูกระโทก 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสตูร 

16 มี.ค 2558 มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

7 
นายอาทิตย์ บุดดาดวง
นางสาวนิตยา ปรูกระโทก 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2-3 เม.ย2558 มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

8 
นายอาทิตย์ บุดดาดวง 
นายธวัธชัย เคหะบาล 
นางสาวนิตยา ปรูกระโทก 

การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ในศตวรรษที่ 
21 

25 เม.ย2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

9 
นายธวัธชัย เคหะบาล 
นางสาวนิตยา ปรูกระโทก 

ประชุมวิชชาการ 9 ปี “ปฏิรูป
สุขภาพชีวิต ปฏริูปจิตส านึก
ประชาธิปไตย”  

10-12 มิ.ย
2558 

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ (สช.) 

10 นายอาทิตย์ บุดดาดวง 
นายธวัธชัย เคหะบาล 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2557  

22-24 มิ.ย 
2558 

มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

11 นายอาทิตย์ บุดดาดวง 
นายธวัธชัย เคหะบาล 
นางสาวนิตยา ปรูกระโทก 

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

13-18 ก.ค 
2558 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

12 ดร.นิตยิา ค้อไผ ่ การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
เชื่อมโยง มคอ. ไปสู่การประเมิน
หลักสตูร  

13 ก.ค 2558 มหาวิทยาลยัราชภฎักาฬสินธุ ์

 

 

http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
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ข้อมูลนักศกึษา 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจรงิ) ในแต่ละปีการศึกษา 
2556 2557 2558 2559 2560 

ช้ันปีท่ี 1 (รหัส 57) - 13 12   
ช้ันปีท่ี 2 (รหัส 56) 4 3 3   

      
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษา  
  ฐานะทางครอบครัว และมีนักศึกษาย้ายสถานท่ีเรียน 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา 
 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1. การรับนักศึกษา 
      1.1  การก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนักศึกษา   
             มีการประชุมจดัท าแผนการรับนักศึกษาในระดับหลักสตูร ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้
จัดท าแผนรับนักศึกษาจ านวน 40 คน ประเมินจากสัดส่วนจ านวนอาจารยต์่อจ านวนนักศึกษาท่ี

 คุณภาพอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 

ร้อยละอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงจ านวน 5 คน  มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 2 คน และ
วุฒิปริญญาโท 3 คน ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกเท่ากับร้อยละ 40  
จ านวนผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ โดย อาจารย์ ธวัธชัย 
เคหะบาล มีดังน้ี 
 1. บทความเรื่อง แนวทางการพัฒนาระบบข้อมลูความปลอดภยัทางถนนระดับต าบล 
 2.บทความเรื่อง การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะชุมชน: กรณีศึกษา ต.หนองแปน    
อ.มัญจาครีี จ.ขอนแก่น 
 3. บทความเรื่อง ประวัติศาสตร์การขยายตัวของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างปี พ.ศ. 
2480 -2556 

ผลที่เกิดขึ้นกับ
อาจารย์ 

แสดงผลที่เกิด 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
 สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 100% อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน ปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามภาระงานท่ีรับผิดชอบในหลักสตูร 
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
 สาขาวิชาพัฒนาสังคมได้ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและจัดการเรยีนการสอน 1 ครั้งต่อปี
การศึกษา โดยมีการประเมิน 9 ดา้น ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสตูร คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างของ
หลักสตูร เนื้อหาของหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย์ วัสดุการศึกษา ต ารา สถานท่ีเรียน การจัดการเรยีนการสอน 
การวัดและประเมินผล และการบริหารหลักสตูร ได้คะแนนเฉลีย่เทา่กับ 4.29 คะแนน อยู่ในระดบัด ี

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

file:///F:/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/การรับนักศึกษา.docx
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
มีความเหมาะสมต่อการจัดการเรยีนการสอน ความเหมาะสมของขนาดห้องเรียนทีส่ามารถ
รองรับจ านวนนักศึกษาได้ 40 คน ต่อห้อง  
      1.2  เกณฑ์การรับนักศึกษา   
            1) ก าหนดคุณสมบตัิการรับนักศึกษาในสาขาวิชาพัฒนาสงัคม เสนอต่อคณะกรรมการ
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยัในการประกาศรับนกัศึกษาปีการศึกษา 2557 ท้ังในระบบโควต้าและระบบรับตรง 
โดยก าหนดคุณสมบตัิ ดังนี ้
  1.1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
  1.2) ต้องมีคุณสมบตัิอื่นครบถ้วนตามระเบียบการจัดการศึกษาระดบัปริญญา 
พ.ศ.2548  

      1.3  เกณฑ/์เครื่องมือ ท่ีใช้ในการคัดเลือก  
             กระบวนการรับนักศึกษาเป็นแบบ ระบบสอบตรง และระบบโควตา โดยใช้วิธีการ
สอบข้อเขียน และสอบสมัภาษณ์เครื่องมือหรือข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่ง
มหาวิทยาลยัมีค าสั่งแต่งตั้งตัวแทนแต่ละสาขาวิชาเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์รบันักศึกษา              

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา  
        จัดกิจกรรมปฐมทัศน์นักพัฒนาส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เพื่อปรับพืน้ฐานด้านงานพัฒนา
สังคม การอยูร่่วมกันกับผู้อื่น  
        ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับหลักสูตร หัวข้อบรรยาย “เส้นทางและความฝันนักพัฒนา
สังคม”  
        ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะ โดยเนื้อหาการปฐมนิเทศประกอบด้วย การบริหาร
จัดการทั่วไปของคณะ การจัดการเรียนการสอน การจดับริการการศกึษาส าหรับนักศึกษา 

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

1.  การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญา
ตรี 
     1.1  การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา  สาขาวิชาพัฒนาสังคมใช้ระบบ
และกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดบัปริญญาตรีโดยได้ด าเนินการ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทุกช้ันปี ดังนี ้
  นักศึกษารหัส 56 อาจารย์ ดร.ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล 
 นักศึกษารหัส 57 อาจารย์ ธวัธชัย เคหะบาล 
       1.2 ได้ก าหนดการจัดตารางเวลาพบพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 สัปดาห์/ครั้ง คือ วันพุธ เวลา 
15.00-16.30 น. และได้มีการบันทึกประเด็นด้านวิชาการและการใช้ชีวิตไว้ในแบบบันทึกการพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากน้ียังมีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรกึษา 
ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ผ่าน face book และ e-mail 
              ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการให้การดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา คะแนนประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษา  4.50 อยู่ในระดับดี 

    1.3 สาขาวิชาพัฒนาสังคมได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร ครัง้ 1/2558 เรื่อง
ประเมินผลกระบวนการการรับเขา้นักศึกษา เนื่องจากในปีท่ีผ่านมามีผู้เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชา
พัฒนาสังคมจ านวนน้อย และไม่มพีื้นความรู้ด้านงานพัฒนาสังคม ได้ข้อสรุปจากท่ีประชุม คือให้
มีการประชาสมพันธ์หลักสตูรในช่องทางต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ ท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน  

    1.4 ผลจากการประชุมในระดบัสาขาวิชาได้น าเสนอต่อคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
เรื่องการประชาสัมพันธร์ับนักศึกษา คณะฯจึงได้จดัโครงการมนุษยศาสตร์เพื่อเยาวชน  เพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ และส ารวจความต้องการของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

file:///F:/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ผังแสดงขั้นตอนงานรับสมัคร&ระยะเวลา%20(สอบตรง).pdf
file:///F:/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้.pdf
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เกี่ยวความสนใจต่อสาขาวิชา  
2.  การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 21  
     2.1 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ   ที่ 21 มีการก าหนดแผนการปฏิบัติราชการร่วมกับคณะฯ และคณะได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมโดยให้สาขาวิชาเสนอโครงการเพื่อเสนอโครงการเพื่อขออนุมติ
งบประมาณ โดยคณะได้ก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) เสนอโครงการเพื่อขออนุมติงบประมาณ 
  2) ด าเนินการตามแผน 
  3) ประเมินผลการด าเนินงาน  
  4) ประเมินกระบวนการด าเนินงาน 
  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ 
 2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดตั้งอาจารย์ที่รับผิดชอบด้านกิจกรรม
ประจ าสาขา และคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขา เพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการสโมสร
นักศึกษาประจ าคณะ พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนเพื่อก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
ความต้องการของนักศึกษาและความเหมาะสมของเวลาและโอกาสในการจัดกิจกรรมผ่านการ
ประชุมประจ าปีสโมสรนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา และการประชุมสรุปผล ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดกิจกรรม ภายหลังปิดภาคการศึกษา  
 2.3 ตามที่สาขาวิชาพัฒนาสังคมได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ตาม 
TQF 5 ข้อและตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 1 ข้อ ไว้ในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556) แล้วนั้น คุณลักษณะหลายข้อเกิดขึ้นได้จากการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร แต่คุณลักษณะที่สาขา  
ต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ  

 - การมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวเพื่อการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น  

 - มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความตรงต่อเวลา  
 - สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะ  

 กิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีดังนี ้
 1) โครงการต้นแบบองค์กรธรุกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
 2) โครงการพัฒนาสารสนเทศทางวัฒนธรรมนาดอน 
 3) น าเสนอบทความและแลกเปลีย่นประสบการณก์ารจัดการเรียนการสอน ในกิจกรรม
สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 
  4) ตุ้มโฮมเรียนรู้พลังงานร่วมกับต าบลวิถีพอเพียงต าบลนาบอน  
 5) ตุ้มโฮมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 6) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเครือข่ายชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรม
ของนักศึกษา ได้โดยอิสระ ทั้งนี้ภายใต้การก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม โดย
นักศึกษาสโมสร หรือหัวหน้าสาขา จะเป็นผู้เขียนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ และผ่านความ
เห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม รองคณบดีในแต่ละด้าน และคณบดี ตามล าดับ  
 2.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความขาดแคลนทุนการศึกษา โดยให้นโยบายแก่สาขาคัด เลือก
นักศึกษาท่ีมีความเดือดร้อนเรื่องทุนการศึกษาและมีพฤติกรรมดี   
 2.6 สาขาวิชาพัฒนาสังคมประสานงานความร่วมมือ เครือข่าย ท้ังหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน และปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท างาน และเป็นพื้นที่
เรียนรู้ให้กับนักศึกษาในสาขาวิชา 
 2.7 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ พบว่า 
นักศึกษายังขาดทักษะด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และได้มีการปรับปรุงแผน
เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  
 2.8 จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงก าหนดให้
นักศึกษาในคณะทุกคนต้องผ่านการอบรมสมรรถนะ 3 ด้าน ต่อไปนี้ ก่อนส าเร็จการศึกษา ทักษะ
ด้านภาษา ทักษะด้าน IT และทักษะด้านวิชาชีพเฉพาะสาขา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้นักศึกษามี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น Communication information and media 
literacy  คือความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการรู้จักข้อมูล Computing and ICT 
literacy  คือ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี และ Career skill คือ ทักษะ
การประกอบอาชีพ  

ผลที่เกิดกับนักศกึษา 
 

1. อัตราการคงอยู่  
   นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (รหัส57) ที่เรียนต่อช้ันปีท่ี 2   เดิม 13 คน คงเหลือ 12 คน คิดอัตราคงอยู่ 
92.30% 
   นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 (รหัส56) ที่เรียนต่อช้ันปีท่ี 3   เดิม 3 คน คงเหลือ 3 คน คิดอัตราคงอยู่ 
100% 

   ปัจจุบันยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา   ส าหรับผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสตูร มีคะแนนความพึงพอใจเท่ากับ 4.30 อยู่ในระดับดี 
   สาขาวิชายังไม่มีกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (ยังไมม่ีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
ปีการศึกษาท่ีรับเข้า (ต้ังแต่ปี
การศึกษาท่ีเร่ิมใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา      

 จ านวน -     
ร้อยละของจ านวนทีรับ -     

 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี   สรุปข้อมูลส ารวจได้ดังนี้ (ยังไม่บัณฑิตจบการศึกษา เนื่องจากเปิดการ
เรียนการสอนเป็นปีท่ี 2) 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  
จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ -  
ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  -  
จ านวนบัณฑติที่ประกอบอาชีพอิสระ (อาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นหลัง
ส าเรจ็การศึกษา) 

-  

file:///F:/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ผลที่เกิดกับนักศึกษา.docx
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ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑติที่ได้งานท าตรงสาขา -  
จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่ออย่างเดยีว -  
จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา -  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา -  
จ านวนบัณฑติที่ไดร้ับการเกณฑ์ทหาร -  
จ านวนบัณฑติที่อุปสมบท -  
จ านวนบัณฑติที่ไมไ่ด้งานท า -  
จ านวนบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษาในรอบปีนั้นที่ตอบแบบส ารวจ 
(ไม่นับรวมผู้มีงานท าก่อนเข้าศึกษา ผู้ศึกษาต่อ ผูไ้ดร้ับการเกณฑ์
ทหาร อุปสมบทและลาศึกษาต่อ) 

-  

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
  โดยวิเคราะหผ์ลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ 
และการเปรียบเทียบกับข้อมลูที่ผา่นมาและสถาบันอื่นที่เปดิสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 
การเผยแพร่ผลงานของนักศกึษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ไม่มีบณัฑติศึกษา) 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อผลงาน* แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

    
    

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก  

 
 
 

 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี

การศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D E I ลงทะเบียน สอบผ่าน 
1500101 ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น  

1/2557 - - 3 1 5 - 2 - - 11 11 

150010 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการ
สืบค้น 

1/2557 - - - - - 1 9 -  10  

2500101 พฤติกรรม
มนุษย์กับการพัฒนาตน  

1/2557 3 3 3 2 1 - - - - 12 12 

2500102 วถิไีทย 1/2557 - - - 3 5 1 1 - - 10 10 

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียน
รายวิชาของหลักสูตร 

file:///F:/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา%201%20ปี.doc
file:///F:/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา%201%20ปี.doc
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I ลงทะเบียน สอบผ่าน 

2501101 คุณธรรม
และจริยธรรมในงาน
พัฒนาสังคม 

1/2557 1 3 4 2 2 - - - - 12 12 

2502103 ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาสังคม 

1/2557 1 - 1 1 - - - - - 3 3 

2501203 หลักการ
ปกครองท้องถิ่นไทย  

1/2557 2 1 1 1 7 - - 1 - 13 12 

2000102 สุนทรียภาพ
ของชีวิต 

1/2557 - - - 2 1 - - - - 3 3 

4000106 การคิดและ
การตัดสินใจ 

1/2557 - - 1 1 1 - - - - 3 3 

2502101 การพฒันา
ในประชาคมอาเซียน 

1/2557 1 1 2 - - - - - - 4 4 

2502102 สวสัดกิาร
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ์

1/2557 1 - 2 - - - - - - 3 3 

2502104 การพฒันา
ชุมชนเมือง 

1/2557 1 1 2 - - - - - - 4 4 

150010 ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและ
ทักษะการเรียน 

2/2557 - 1 - 2 4 - - - - 7 7 

1500104 ความจริง
ของชีวิต 

2/2557          เกรดยังไม่ออก  

2500104 ชีวติกบั
สิ่งแวดล้อม 

2/2557 3 4 1 - - - - - - เกรดยังออกไม่ครบ
ทุกคน 

 

4000107 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

2/2557 - 2 4 2 - - - - - เกรดยังออกไม่ครบ
ทุกคน 

 

2501102 แนวคิดและ
ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 

2/2557 2 1 1 5 3 - - - - 12 12 

2501103 วฒันธรรม
กับการพัฒนาสังคม 

2/2557 1 3 2 3 2 - - - 1 12 11 

2501201 สังคมวทิยา
และมานุษยวิทยา
เบื้องต้น 

2/2557 2 7 2 - 1 - - - - 12 12 

2502105 หลักการแล
กระบวนการพัฒนา
สังคม 

2/2557 1 1 1 - - - - - - 3 3 

2502106 เศรษฐกจิ
พอเพียงกับการพัฒนา
สังคม 

2/2557 2 1 - - - - - - - 3 3 

2502107 การพฒันา 2/2557 1 - 2 - - - - - - 3 3 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D E I ลงทะเบียน สอบผ่าน 

องค์กรและเครือข่าย
ทางสังคม 
2502108 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยองค์กรชุมชน 

2/2557 1 1 1 - - - - - 1 4 3 

2502202 การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย ์
ส าหรับงานพัฒนา
สังคม 

2/2557 1 1 1 - - - - - - 3 3 

2501205เศรษฐศาสตร์
เบื้องต้นเพื่อการพัฒนา
สังคม 

2/2557 1 - 2 - - - - - - 3 3 

2000105 ท้องถิ่น
ศึกษา 

2/2557 - 1 2 - - - - - - 3 3 

 

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
 

1.หลักคิดในการออกแบบหลักสตูร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสตูร 
สาขาวิชาพัฒนาสังคมมีวตัถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลติบัณฑิตหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพัฒนา
สังคม ท่ีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี ้
   1) มีความรู้ ความเข้าใจในปรัชญา ทฤษฎี และแนวคดิด้านการพัฒนาสังคมแบบสหวิทยาการและสามารถ
ประยุกต์ใช้ในงานด้านพัฒนาสังคมได ้
    2) มีความเสียสละ คณุธรรม จริยธรรม จิตส านึกสาธารณะ มีอุดมการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ ปฏิบัติงานร่วมกบ
ผู้อื่นและองค์กรไดเ้ป็นอย่างด ี
    3) เป็นนักพัฒนามือชีพ มีความเป็นผู้น า 
    4) มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม 
โดยมีหลักการในการจัดท าหลักสตูรพัฒนาสังคม 
   1) มีการส ารวจความต้องการเขา้ศึกษาต่อ โดยนักเรียนช้ันมัธยมศกึษาปีท่ี 6 ในจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน 642 
ชุด จากแบบสอบถาม 650 ชุด สรุปคิดเป็นร้อยละ 99 ของแบบสอบถาม โดยความต้องการเขา้ศึกษาต่อใน
หลักสตูรศลิปศาสตรบ์ัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม พบว่า ส่วนใหญม่ีความสนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาดังกล่าว 
ร้อยละ 80 
   2) มีการส ารวจคณุสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์จากผู้ใช้บัณฑิต มีการส ารวจแบบเฉพาะเจาะจงไปยัง
หน่วยงานต่างๆ ท่ีมีการใช้บัณฑิตในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด ได้แก่ เลย อุบลราชธานี 
สกลนคร ร้อยเอด็ มุกดาหาร อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และสุรินทร์ รวม 70 แห่ง มีจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามและส่งกลบัจ านวน 54 แห่ง คิดเป็นร้อนละ 77 
     สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดส่งรายละเอียดของเนื้อหารายวิชาให้ผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมและ
ถูกต้องของเนื้อหา โดยการท าการวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งผู้ทรงคณุวุฒิได้ให้ค าแนะน าข้อเสนอแนะในการจัดท า
หลักสตูร ซึ่งสาขาวิชาได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหมด 4 ท่าน เพื่อด าเนินการวิพากษ์หลักสูตรและด าเนินการเสนอ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
หลักสตูรขั้นตอน ตามแผนภาพดังนี้ 
หลักการออกแบบหลกัสูตร 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานัน้ๆ  
   2.1 การพัฒนาหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษาจะด าเนินการจากการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่
รายงานใน มคอ.7 ของปีการศึกษาที่แล้ว และมีประชุมสรุปบทเรียนประเมินกระบวนการด าเนินงานเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย รวมทั้งค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงของศาสตร์และความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ 
ในปีการศึกษา 2557 มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาให้ปรับกลยุทธ์การสอนที่มีความหลากหลายมากขึ้น เน้นการ
ค้นคว้าด้วยตนเอง  
  จากการทบทวน มคอ. 5 ในแต่ละรายวิชา น ามาสู่การพัฒนา ปรับกลยุทธการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นกระบวนการเรียนการสอนแบบ Project 
Based Learning (PBL)  ปรับแผนการเรียนเพื่อให้เนื้อหาของรายวิชามีความสอดคล้องเช่ือมโยงกัน และ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ตรงตามสาขาวิชา  

ส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑติ 

วิพากษ์หลักสูตร 

ส ารวจความต้องการศึกษาต่อ 

เสนอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะในการพัฒนาหลักสูตร 

เสนอความเห็นชอบจากสภาวิชาการในการพัฒนาหลักสูตร 

เสนอความเห็นชอบและอนุมตัิในการพัฒนา
หลักสตูรจากสภามหาวิทยาลัย 

เสนอ สกอ.ในการพิจารณาหลักสตูร 

พัฒนาหลักสตูร 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 2.2 หลักสูตรของสาขาวิชา พัฒนาสังคม มีค าอธิบายรายวิชาที่เหมาะสมกับช่ือวิชา มีจ านวนหน่วยกติและ
เนื้อหาครอบคลุมกว้างขวางครบถว้นในสิ่งท่ีควรเรียน และรายวิชามคีวามต่อเนื่องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันระหว่าง
รายวิชาตามรายวิชาบังคับก่อนและรายวิชาต่อเนื่อง โดยเนื้อหาที่ก าหนดในแต่ละรายวิชาจะไม่มีความซับซ้อน
กัน และเหมาะสมกับการศึกษาระดับปริญญาตร ี 
 2.3 สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า มคอ. 3 ในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนตาม
ผลการเรยีนรู้ที่ยกมาจาก มคอ. 2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผูเ้รียนจึงตรงกับผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่ก าหนดในรายวิชา 
และหลักสตูร  
 2.4 สาขาวิชา พัฒนาสังคม มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลมุเนือ้หาสาระที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชา
อย่างครบถ้วน ซึ่งเกิดจากการแบ่งหน่วยเรียนใน มคอ. 3 ตามค าอธิบายที่ปรากฏใน มคอ. 2  
 2.5 สาขาวิชาพัฒนาสังคม มีการจดัแผนการเรียนของนักศึกษาตามรายวิชาบังคับก่อนและรายวิชาต่อเนื่อง
ตามล าดับก่อนหลัง เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้พื้นฐานมาตอ่ยอดในรายวิชาต่อเนื่องได้ และก าหนดให้
อาจารย์ทีป่รึกษาต้องตรวจสอบรายวิชาบังคับก่อน ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาต่อเนื่อง นอกจากนั้น
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาแจ้งรายละเอียดรายวิชา 
    2.6 สาขาวิชามีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสตูรและข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลยั และจดัแผนการเรียนให้นักศึกษาส าเรจ็การศึกษาตามเวลาของหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษามีผล                
การเรยีนซึ่งไมเ่ป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสตูรที่ก าหนดไว้ สาขามีแนวทางให้นักศึกษาขอเปิดรายวิชา               
ภาคฤดูร้อนนอกแผนการเรียน เพือ่ให้ส าเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยให้ถือปฏิบัตติามประกาศ
มหาวิทยาลยัฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอเปิดรายวิชาภาคฤดูร้อนนอกแผนการเรียน ลงวันท่ี 30 เมษายน 2557 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

1.การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
     1.1 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคมจัดให้มีการประชุมเตรียมการสอน โดยได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนของ
สาขาวิชา พัฒนาสังคม มีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนทุกท่านจบการศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาสังคมหรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการพัฒนาสงัคม และรายวิชาที่จัดให้อาจารย์
แต่ละท่านสอน จะมีเกณฑ์ในการก าหนดอาจารย์ประจ าวิชาจากประสบการณ์ในการสอนและประสบการณ์ด้าน
งานวิจัย โดยให้อาจารย์กรอกประวัติการสอนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและน ามาก าหนดภาระการสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 3 รายวิชา/คน  โดยสาขาจะจัดอาจารย์ผู้สอนไว้ในแผนการเรียนตลอดหลักสูตร
ของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพบกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจ าวิชาตลอดหลักสูตร  

1.2 หลักสูตรสาขาวิชา พัฒนาสังคม ได้มีการก าหนดให้นักศึกษาได้เรียนจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่
หลากหลาย โดยเชิญวิทยากรภายนอกมาถ่ายทอดความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

1.3 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 20 เมษายน 2558 ได้ปรับเปลี่ยนผู้สอนในรายวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง 
ซึ่งเดิม ดร.ธราเทพ ยงโชติวุฒิกุล เป็นผู้สอน เปลี่ยนมาเป็น อาจารย์นิตยา ปรูกระโทก เป็นผู้สอนในปีการศึกษา 
1/2558 เนื่องจากมีประสบการณ์ด้านการท างานกับชุมชนเมืองและมีผลงานวิจัยท่ีเคยศึกษามาก่อน  
2. การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 
    ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรไ์ด้จดัท าปฏิทินการส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 เพื่อก ากับติดตามการส่ง 
มคอ.ในแต่ละภาคการศึกษา  ซึ่งสาขาวิชาพัฒนาสังคมไดจ้ัดประชุมและก าหนดให้ผูส้อนจัดท า มคอ.3 และ 
มคอ.4 ให้หัวหน้าสาขาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมหลักสตูร และส่งคณะก่อนเปดิภาคการเรยีน
แต่ละภาคการศึกษา 7 วัน ในรูปแบบเอกสาร และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุวันที่ส่งและรับให้ชัดเจน 
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3. การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
ใช้วิธีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการทวนสอบ โดยพิจารณาจาก 
 1) เนื้อหาการสอน  การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 , มคอ.5 กรณีฝึกประสบการณ์
วิชาชีพใช้ มคอ. 4  และ มคอ.6) 
 2) ประเมินการใหค้ะแนนจากกระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/การใหเ้กรดถูกต้อง 
 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรยีนการสอน 
 4) การประเมินผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐาน TQF 
4. การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
     สาขาวิชาพัฒนาสังคมมีการจดัการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏบิัติในปีการศึกษา 2557 จ านวน 2 วิชา และ
มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติและรูจ้ากการปฏิบตัิจริง 
5. การบูรณาการพันธกิจต่างๆกบัการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
 1.การบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนโดยการน าเนื้อหาวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเบื้องต้นมาใช้กับโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาสารสนเทศทางวัฒนธรรมนาดอน ใช้
วิธีการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF และสรุปบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้เรียนและผูส้อน 
 2. การบูรณาการการเรยีนการสอนกับงานวิจัยในรายวิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนาสังคมร่วมกับ
โครงการวิจัยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนประมงบ้านทับปลาอยา่งมีสว่นร่วม กรณศีึกษาบ้านทับปลา ต.หนอง
สรวง อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ ์โดยให้ผู้เรียนได้ศึกษาถอดองค์ความรู้ด้านภูมิปญัญา วัฒนธรรมท้องถิ่น สู่การ
พัฒนาสังคม ประเมินผลจากการท ารายงานกลุ่ม 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรไ์ด้จดัแผนปฏิบัตริาชการดา้นการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม โดย
ให้แต่ละสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอโครงการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงาน ส่งเสรมิให้
นักศึกษาเข้ามามสี่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณสีงกรานต์ ประเพณลีอยกระทง 
เป็นต้น นอกจากน้ีสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้น ารายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้นมาใช้กับโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม คือ โครงการพัฒนาสารสนเทศทางวัฒนธรรมนาดอน โดยมีการ
ถ่ายทอดความรูภู้มิปญัญาเรื่องการท าบ้านดิน จากวิทยากร และลงมือปฏิบัติท าบ้านดินด้วยตนเอง 

การประเมินผู้เรียน 1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
Domain วิธีการสอน/จดัการเรียนรู ้ วิธีวัดและประเมินผล 

1. คุณธรรม จริยธรรม - สอดแทรกเรื่องคณุธรรมจรยิธรรมใน
เนื้อหาวิชา 
- สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภปิราย
ร่วมกัน 
- การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

1. ประเมินตนเอง 
2. ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อน 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 

2. ความรู ้ - ก า รบ ร รย าย และอภิ ป ร ายผ ล 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในช้ันเรียน 
- การค้นคว้าด้วยตัวเอง 
- การฝึกปฏิบัติ ท าโครงการพัฒนา 
- ศึกษาดูงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนา

- ประเมินผลเรียนรู้จากรายวิชาโดย
การสอบขอ้เขียน สอบภาคปฏบิัติ 
การท ารายงานท้ังรายบุคคลและ
กลุ่ม 
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ทางวิชาการ 
3. ทักษะทางปัญญา - การสอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

- การให้ศึกษา วิเคราะห์สังคมอย่าง
เ ป็ น ร ะ บ บ  เ ช่ น  ก า ร อ ภิ ป ร า ย 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  การศึกษากรณี
ตัวอย่าง 

- ประเมินการเรียนรู้จากการเรียน
รายวิชา 
- ประเมินผลจากการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตัวเอง 

4 .  ทั ก ษะ ค ว า มสั ม พั น ธ์
ระหว่ างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีมและ
แสดงออกของภาวะผู้น าท้ังร่วมกบั
ชุมชนและเครือข่ายการพัฒนาสังคมที่
เกี่ยวข้อง 

- ประเมินผลการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การท างานเป็นทีม 
- ประเมินการท างานร่วมกับผู้อื่น 
โดยให้นักศึกษาประเมินกันเอง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

- เน้นผู้เรียนให้ฝึกทักษะการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล 
- ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ ผู้ เ รี ย น ไ ด้ เ ลื อ ก ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ที่หลากหลาย 

- ประเมินการเรียนรู้จากการสอน
โดยการสังเกต 
- ประเมินการเรียนรู้จากน าเสนอ
ผลงานรูปแบบต่างท่ีหลากหลาย 

 

2.การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2.1 สาขาวิชา พัฒนาสังคม ได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น 5 ด้าน 

ได้แก่ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มคอ. 
2 และน ามาก าหนดกลยุทธ์วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชา
ทฤษฏี รายวิชาที่มีท้ังทฤษฏีและปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  

2.2 เมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกท่านแจก มคอ. 3 ให้กับนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดของรายวิชาที่จะต้องศึกษาตลอดจนเกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชา  

2.3 ในการประเมินผลของผู้เรียนดังกล่าวนั้น สาขาวิชา พัฒนาสังคม ได้ใช้เครื่องมือ ที่หลากหลายในการ
ประเมินแล้วแต่สภาพของรายวิชา มีการวัดผลจากข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน  งานที่มอบหมาย การสังเกต
พฤติกรรมของนักศึกษา การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ท่ีคณะฯ สาขาวิชาฯ หรือ
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
     2.4 ในการออกข้อสอบนั้นอาจารย์ทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน จะมีการออก
ข้อสอบร่วมกันถ้ามีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็น
มาตรฐานเดียวกัน ข้อสอบนั้นจะมีการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอและสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  

2.5 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอนจะตัดเกรดตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จ านวน 8 เกรดซึ่งเป็นเหมือนกันทุกคน โดยนักศึกษาได้ทราบเกณฑ์นี้แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกับ
อาจารย์ประจ าวิชา ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ใน มคอ.3  

2.6 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้มีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในวันที่ 20 มกราคม 
2558 เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

2.7 หลักสูตรสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และท าการปรับปรุงใน มคอ.3 รายวิชา
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ปีการศึกษา 1/2558  
3. การก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมนิหลักสตูร (มคอ.5 มคอ.  และมคอ.7) 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตรไ์ดจ้ัดท าปฏิทินการส่ง มคอ.4 มคอ.6 และ มคอ.7 เพื่อก ากับตดิตามการ
ส่ง มคอ.ในแต่ละภาคการศึกษา  ซึ่งสาขาวิชาพัฒนาสังคมได้จัดประชุมและก าหนดให้ผูส้อนจัดท า มคอ.5 และ 
มคอ.6 ให้หัวหน้าสาขาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมหลักสตูร และส่งคณะภายใน 30 วัน หลังสิ้น
ภาคการศึกษา ส่วน มคอ.7 ส่งคณะภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในรูปแบบเอกสาร และส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุวันที่ส่งและรับให้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมทั้งหมด 8 ครั้ง 

 

2. มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 

 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

มีรายละเอียดของรายวิชา มคอ 3 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแตล่ะภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา (มคอ 4 
ยังไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่มีการฝึกประสบการ
ภาคสนาม) 

 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา มคอ  5 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา (มคอ 6 ยังไม่ด าเนินการเนื่องจากยังไม่
มีการฝึกประสบการภาคสนาม) 

 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสดุปี
การศึกษา 

จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ส่งคณะภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา ในรูปแบบ
เอกสาร และส่งไฟล์อิเล็กทรอนิกส ์โดยระบุวันท่ีส่งและ
รับให้ชัดเจน 

 

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรยีนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 ร้อยละ 31.5 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเปดิ
สอน 19 วิชา และได้ด าเนินการทวนสอบจ านวน 6 วิชา 

 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจดัการเรยีนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอนโดยปรับปรุงการสอน เนน้การบูรณการการ

 

file:///F:/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ดัชนีผลการดำเนินงาน.doc
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

เป็นไปตามเกณฑ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ี
รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

เรียนการสอนกับงานวิจัย และบรกิารวิชาการ การให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในช้ันเรียน 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน
การสอน 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 2 คน ได้รับการแนะน าการ
ท างาน รายละเอียดหลักสตูร รายละเอียดรายวิชาที่
มอบหมายใหส้อน อีกท้ังแนะน าเทคนิค กลยุทธ์ในการ
สอนโดยอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ได้แก ่
1) วิชาการระดับชาติ เครือข่ายนกัพัฒนาชุมชนและ
สังคมแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 14 2) โครงการพัฒนา
บุคลากร 3) อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร 

 

10. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

- - 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 9 - 
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 
1-5 

5 - 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100 - 
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 9 - 
ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100 - 

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ   

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผดิปกต ิ มาตรการแก้ไข 

ไม่ม ี      
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่ม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

ไม่ม ี    

    

 
รายวิชาทีส่อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหัส ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อท่ีขาด สาเหตุที่ไมไ่ดส้อน วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี     

     

 
คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสช่ือวิชา 
(เฉพาะวิชาชีพ) 

ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี 

(คะแนนเฉลี่ย) 
ไม่ม ี

1500101 ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น  

1/2557    

1500102 ภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารและการสืบค้น 

1/2557 4.22   

2500101 พฤติกรรมมนุษยก์บัการ
พัฒนาตน  

1/2557 4.53   

2500102 วถิไีทย 1/2557    
2501101 คุณธรรมและจริยธรรม
ในงานพัฒนาสังคม 

1/2557 4.58   

2501203 หลักการปกครองท้องถ่ิน
ไทย  

1/2557 4.27   

2000102 สุนทรียภาพของชีวิต 1/2557 3.40   
4000106 การคิดและการตัดสินใจ 1/2557 3.41   
2502101 การพฒันาในประชาคม
อาเซียน 

1/2557 4.77   

2502102 สวสัดกิารสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย ์

1/2557 4.77   

2502104 การพฒันาชุมชนเมอืง 1/2557 4.74   
1500104 ความจริงของชีวติ 2/2557    
2500104 ชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 2/2557    
4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต 

2/2557    
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2501102 แนวคิดและทฤษฎกีาร
พัฒนาสังคม 

2/2557 4.35   

2501103 วฒันธรรมกบัการพฒันา
สังคม 

2/2557 4.56   

2501201 สังคมวทิยาและ
มานุษยวิทยาเบือ้งต้น 

2/2557 4.44   

2502105 หลักการและ
กระบวนการพัฒนาสังคม 

2/2557 4.40   

2502106 เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การพัฒนาสังคม 

2/2557 4.40   

2502107 การพฒันาองค์กรและ
เครือข่ายทางสังคม 

2/2557 4.79   

2502108 การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กร
ชุมชน 

2/2557 4.81   

2502202 การพฒันาทรัพยากร
มนุษย์ส าหรับงานพัฒนาสังคม 

2/2557 4.68   

2501205เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
เพื่อการพัฒนาสังคม 

2/2557 4.46   

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม มีคะแนนเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับดี 
ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับ
จากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม ความไมต่รงต่อเวลาในการเข้าเรยีนของ
นักศึกษา 

ก าหนดให้ทุกรายวิชามีแนวทางปฏิบัติ สร้าง
ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผูส้อนกับนักศึกษา 
เพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องระเบียบวินัย
ความตรงต่อเวลา 

ความรู ้ นักศึกษาไม่มีการค้นคว้าเพิ่มเติมจากงานที่
ได้รับมอบหมาย 

เน้นกระบวนการเรยีนการสอนแบบ Project 
Based Learning (PBL) 

ทักษะทางปัญญา นักศึกษาไมส่ามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ 
น าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได ้
 

เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนในช้ันเรียน ศึกษา
จากปรากฏการณ์ทีเ่กิดขึ้นจริง เพือ่ให้นักศึกษา
เกิดทักษะการคดิวิเคราะห์น าแนวคิดทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้จากสถานการณ์ที่ศึกษาในพื้นที่จริง   

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

นักศึกษาไม่กลา้แสดงความคิดเหน็ในห้องเรียน เน้นการท ากิจกรรมกลุ่มให้พูดคยุในกลุ่มมาก
ขึ้น 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ไม่ม ี  
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่   (อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ใหม่ทุกคน) 
การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร          √  มี      ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม ่………2…………คน  จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………2….………คน 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎ
กาฬสินธุ ์

2  ได้รับค าแนะน าการท างาน ความรูเ้รื่องการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

เข้าร่วมประชุม “Building a Strong Civil 
Society in the Lower Mekong Sub 
region” 

1  เกิดเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคม 
น าองค์ความรู้มาใช้ในการเรียนการสอน 

อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร 

2  สามารถน าความรู้จากการอบรมมาเขียนรายงาน
ประเมินตนเองระดับหลักสตูร 

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 2  องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2557  

2  น าความรู้เกีย่วกับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2557 
มาใช้ในการตรวจประเมินคุณภาพในระดับ
หลักสตูร 

โครงการพัฒนาบุคลากร คณะมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฎ
กาฬสินธุ ์

3  เกิดการพัฒนาตนเองการท างานเป็นทีม และการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ในระดับคณะ 

ตุ้มโฮม เฮียนรู้ พลังงานไทอีสานพอเพียง 2  การน าความรู้บูรณาการกับการบรกิารวิชาการ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเช่ือมโยง มคอ 
ไปสู่การประเมินหลักสตูร 

1  ความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียน มคอ. ที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
http://www.web.ksu.ac.th/News-2LMLO34FGIx20150709140739.pdf
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การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผ์ลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา

ในอนาคต 
ไม่มีแผนปฏิบตัิราชการของสาขา การด าเนินงานของสาขาไมม่ีความชัดเจน มีการประชุมจัดท าแผนปฏิบตัิราชการ

ในระดับสาขา 
 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ อธิบายผลการด าเนินงาน 

1.  ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง  สนบัสนุนการเรียนรู้ 
         คณะฯ ไดจ้ัดประชุมการท าแผนปฏิบตัิราชการ โดยได้มีการจัดสรร
งบประมาณ ประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายไดเ้พื่อจัดซือ้วัสด ุอุปกรณ์
ในการฝึกปฏิบตั ิทุกภาคการศึกษา  
2.   จ านวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน 
      ระดับมหาวิทยาลยัมีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เนต็ในระบบไรส้าย หนังสือด้านการ
บริหารจดัการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะมี
จัดท าห้องเรียนรู้ส าหับให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหนังสือ ต าราเฉพาะทางที่เป็นหนังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากน้ีมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนอย่างพอเพียง  
3.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
        สาขาวิชาพัฒนาสังคมมีการประชุมและสรุปแนวทางปฏิบัตเิพื่อพัฒนาการ
จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประจ าปกีารศึกษา 2557 การประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.84 อยู่ระดับปานกลาง การ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ย 3.60 
อยู่ในระดับปานกลาง และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนปฏิบตัริาชการ
ประจ าปี 2559 

 

 
 
 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
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ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

การน าไปด าเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร 

   
   

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันท่ีส ารวจ ……………………………………. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน ………………………………………………………………………… 
 
 
การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน   ……………………………………………………………………. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน……………………………………………………………………… 

 
 
 

 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ

ด าเนินการได้ส าเร็จ 
1.การปรับปรุงรายวิชา 
   - การปรับปรุงกลยุทธ์ในการ
สอน 5รายวิชา ได้แก่ วิชา
คุณธรรมและจรยิธรรมในงาน
พัฒนาสังคม(2501101) วิชา
หลักการปกครองท้องถิ่นไทย
(2501203) วิชาแนวคิดและ

ภายในปีการศึกษา 
2557 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
รายวิชา 

ทุกรายวิชาไดม้ีการปรับปรุงกลยุทธ์การ
สอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ของผู้เรยีนมี
ประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

file:///F:/ตัวอย่างการขียนรายงานระดับหลักสูตร/ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย.pdf
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

ทฤษฎีการพัฒนาสังคม 
(2501102) วิชาวัฒนธรรมกับ
การพัฒนาสังคม (2501103) 
และวิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเบื้องต้น 
(2501201) 
2. กิจกรรมการพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร 
   2.1 ปฐมนิเทศให้กับอาจารย์
ใหม ่

สิงหาคม 2557 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทาลัยราชภัฎ
กาฬสินธุ ์

อาจารย์ใหม่ของสาขาวิชาพัฒนาสงัคมได้
เข้าร่วมปฐมนเิทศอาจารย์ทั้งในระดับคณะ 
และระดับมหาวิทยาลยั จ านวน 2 คน 

   2.2 การเข้าร่วมเวทีสัมมนา/
ประชุม ท่ีจ าเป็นต่อการท างาน
และการน ามาใช้ในการเรยีน
การสอน 

ภายในปีการศึกษา
2557 
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรไดเ้ขา้ร่วม
สัมมนา ประชุม เพื่อพัฒนาการเรยีนการ
สอน ทั้งที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลยั และ
หน่วยงานภายนอก 

3.3 การพัฒนาศักยภาพในด้าน
การวิจัย เขียนบทความวิชาการ 
และการจัดท าเอกสารการสอน 

ภายในปีการศึกษา
2557 
 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทาลัยราชภัฎ
กาฬสินธุ ์

ยังไม่ด าเนินการ 

การจัดการทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอน 
    - ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์
และตดิตั้งเครื่องฉาย
โปรเจคเตอรค์รบทุกห้องให้กับ
อาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อใช้
ส าหรับการเรียนการสอน 

ภายในปีการศึกษา 
2557 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
กาฬสินธุ ์

คณะฯ ด าเนินการติดตั้งเครื่องฉาย
โปรเจคเตอรค์รบทุกห้องเพื่อใช้ในการเรยีน
การสอน 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลกัสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
   ไมม่ ี
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวชิา  
 ไม่ม ี
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน     

  การพัฒนาศักยภาพในด้านการวิจยั เขียนบทความวิชาการ และการจัดท าเอกสารการสอน 
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แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี 2558 
ระบุแผนการปฏิบตัิการแต่ละแผน วันท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รบัผิดชอบ 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

การพัฒนาศักยภาพในด้าน
การวิจัย เขียนบทความ
วิชาการ และการจัดท า
เอกสารการสอน 

ภายในปีการศึกษา 
2558 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎั
กาฬสินธุ ์

 

 
 
 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร : ………………………………………………… 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 
 
ประธานหลักสตูร : ………………………………………………. 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………… (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : …………………………………………… (คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : __________________________ 


