
ตวัตั้ง ตวัตั้ง

ตวัหาร ตวัหาร

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ผ่ำน ผ่าน

2. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ผ่ำน ผ่าน

11. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำทีก่ ำหนด ผ่ำน ผ่าน

12. กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน

เพือ่กำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน

ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ผ่ำน

ผ่าน

ตวับ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ.
ผ่าน/ไมผ่่าน ผ่าน

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

3.51 

คะแนน 0.00 4.26

ตัวบ่งชี้ 2.2 (ปริญญำตรี) บัณฑิตปริญญำตรีทีไ่ด้งำนท ำ

หรือประกอบอำชีพอิสระ ภำยใน 1 ปี

ร้อยละ 80
0.00 5.00

ค่าเฉลี่ย 0.00 4.63

เป้าหมาย

คะแนนประเมนิตนเอง (SAR) ผลการประเมนิจากกรรมการ

แบบรายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร(ปริญญาตร)ี ประจ าปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

เหตผุลทีต่า่งจาก SAR
ผลลัพธ์

(%,สัดส่วน

,ขอ้)

คะแนน

ผลลัพธ์

(%,สัดส่วน

,ขอ้)

คะแนน

องค์ประกอบที ่1  การก ากับมาตรฐาน (หมวดที ่1)

ตวับ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ าหนดโดย สกอ.

องค์ประกอบที ่1  การก ากับมาตรฐาน 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต (หมวดที ่3)

ตวับ่งชี้คุณภาพ



ตวัตั้ง ตวัตั้ง

ตวัหาร ตวัหาร

เป้าหมาย

คะแนนประเมนิตนเอง (SAR) ผลการประเมนิจากกรรมการ

เหตผุลทีต่า่งจาก SAR
ผลลัพธ์

(%,สัดส่วน

,ขอ้)

คะแนน

ผลลัพธ์

(%,สัดส่วน

,ขอ้)

คะแนน
ตวับ่งชี้คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 3.1 กำรรับนักศึกษำ 4 คะแนน 0.00 2.00

ตัวบ่งชี้ 3.2 กำรส่งเสริมและพฒันำนักศึกษำ 4 คะแนน 0.00 2.00

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศึกษำ 4 คะแนน 0.00 2.00
ค่าเฉลี่ย 0.00 2.00

ตัวบ่งชี้ 4.1 กำรบริหำรและพฒันำอำจำรย์ 4 คะแนน 0.00 3.00

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภำพอำจำรย์ 4 คะแนน 0.00 3.33

         ตัวบ่งชี้ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

ทีม่ีคุณวุฒิปริญญำเอก

ร้อยละ 12 0 0.00 0.00
5.00

         ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

ทีด่ ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร

ร้อยละ 36 0 0.00 0.00

         ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร

ร้อยละ 12 0 0.00 0.00
5.00

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลทีเ่กดิกบัอำจำรย์ 4 คะแนน 0.00 3.00
ค่าเฉลี่ย 0.00 3.11

ตัวบ่งชี้ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร 4 คะแนน 0.00 2.00

ตัวบ่งชี้ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

4 คะแนน 0.00 3.00

องคประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน (หมวดที ่4)

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา (หมวดที ่3)

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์ (หมวดที ่2)



ตวัตั้ง ตวัตั้ง

ตวัหาร ตวัหาร

เป้าหมาย

คะแนนประเมนิตนเอง (SAR) ผลการประเมนิจากกรรมการ

เหตผุลทีต่า่งจาก SAR
ผลลัพธ์

(%,สัดส่วน

,ขอ้)

คะแนน

ผลลัพธ์

(%,สัดส่วน

,ขอ้)

คะแนน
ตวับ่งชี้คุณภาพ

ตัวบ่งชี้ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน 4 คะแนน 0.00 2.00

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบ

มำตรฐำนคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

ร้อยละ 95 0.00 5.00

ค่าเฉลี่ย 0.00 3.00

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนกำรเรียนรู้ 4 คะแนน 0.00 3.00
ค่าเฉลี่ย 0.00 3.00

คะแนนเฉลีย่ตัวบ่งชี ้องค์ประกอบที่ 2 - 6         
    ( รวม ตัวบ่งชี ้ จ านวน 13 ตัวบ่งชี)้ 0.00 3.05

ลงชื่อ ........................................................................................
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.ธีระยุทธ์  เพ็งชัย)

ลงชื่อ ........................................................................................กรรมกำร
(อำจำรย์หัสยำ  สิงห์ศรี)

ลงชื่อ ........................................................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
(อำจำรย์อภิเชษฐ  เสมอใจ)

องคประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (หมวดที ่5)

ประธำนกรรมกำร


