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ค าน า 
รายงานผลการประเมินตนเองของหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สาขาวิชาในการจัดการศึกษา อีกทั้งเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและเพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานที่เกี่ยวข้องตามพันธกิจของคณะ การรายงานการประเมินตนเองครั้งนี้เป็นการรายงานตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. 

รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ได้แบ่งสาระออกเป็น 5 หัวข้อ ประกอบด้วย หัวข้อที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 
หัวข้อที่ 2 รายนามคณะผู้ประเมิน หัวข้อที่ 3 บทน า หัวข้อที่ 4 ผลประเมินตามตัวบ่งชี้ และหัวข้อที่ 5 ผลการ
ประเมินเชิงคุณภาพ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 จะเป็นการส่งเสริมให้หลักสูตรการจัดการ
ทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาให้ดียิ่งขึ้นและอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นการน าผลการประเมินไปวางแผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน การบริหาร และเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากลต่อไป 
 
 
 

                                                                        (...........................................................................) 
  ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
19 / มิถุนายน / 2560 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิ ชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งได้ศึกษารายงานการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา 2559  (1 สิงหาคม 
2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559) และได้รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมจากการสัมภาษณ์คณาจารย์ โดยหลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 2554)  มีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  องค์ประกอบที่  2 บัณฑิต  องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ส าหรับการพิจารณาตัดสินผล ยึดตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้ 

 

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

ผลการประเมินในภาพรวมตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับ ปานกลาง ที่ค่าเฉลี่ย 2.57
รายละเอียดดังนี้ 
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2 - - 2.1,2.2 4.13 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.76 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2.65 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 1 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน     2.57 ระดับคุณภาพปานกลาง 
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องค์ประกอบ ผลการประเมิน/ค่าเฉลี่ย ข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบที่ ๑ ผ่าน - ควรมีเอกสารหลักฐานใบลงชื่อ   

  ผู้เข้าร่วมประชุมและเอกสาร 
  รับรองการประชุม 
- ควรมีประกาศรายชื่อผู้ได้รับ  
  คัดเลือกในการสอบต าแหน่ง  
  อาจารย์และเอกสารหลักฐาน 
  สัญญาจ้างอาจารย์ใหม่ 
- ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์   
  ควรมีหลักฐานเอกสารที่ชัด 

องค์ประกอบที่ ๒ 4.31 - ควรมีตารางที่แสดงความ  
  เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของ 
  อาจารย์ 
- เพ่ิมรายงานการประชุม และเพ่ิม   
  อาจารย์สอบสารนิพนธ์ 

องค์ประกอบที่ ๓ 1.66 - ในขั้นของการประเมินกระบวน 
  การควรจัดท าเป็นแบบประเมิน 
  ให้มีเอกสารเชิงประจักษ์ 
- จัดท าแผนฯและประเมินแผนการ  
  พัฒนา นศ. และเป็นเอกสารเชิง 
  ประจักษ์ 
- จากแผนพัฒนานักศึกษาจัด  
  โครงการให้บูรณาการร่วมทั้ง  
  เตรียมความพร้อม,บริการ 
  วิชาการและท านุบ ารุง  
  ศิลปวัฒนธรรม 
- ควรจัดท าผลสรุปโครงการที่ได้
จัดท ากิจกรรม 
- ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ  
  หลักสูตรและข้อร้องเรียน 

องค์ประกอบที่ ๔ 3.66 - ควรมีตารางจ าแนกความ 
  เชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน 
- จัดท าแผนการอบรมอาจารย์ให้  
  ชัดเจน 
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(ลงนามแล้ว) 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน/ค่าเฉลี่ย ข้อเสนอแนะ 
- จัดท าระบบปฐมนิเทศอาจารย์  
  ใหม่ให้ชัดเจน  แผนที่ชัดเจน เช่น   
  อาจารย์ท่านใดต้องขอก าหนด  
  ต าแหน่งทางวิชาการเม่ือใด  
  รายวิชาใด เป็นต้น 

องค์ประกอบที่ ๕ 2.62 - ควรจัดท ารายงานการประชุมใน  
  กรณีเพ่ิมอาจารย์สอบสารนิพนธ์ 
- การพิจารณาผู้สอนในแต่ละ 
  รายวิชา ควรน าผลจากการ  
  ประเมินเป็นเป็นตัวก าหนด 
  อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
- ในรายวิชาที่ได้ผลการประเมินต่ า  
  ควรมีการปรับปรุง หรือ 
  เปลี่ยนแปลงผู้สอน หรือให้ 
  อาจารย์ที่ได้คะแนนสูงมาเป็น 
  อาจารย์พ่ีเลี้ยง 
- ควรมีการจัดการทวนสอบ 
  ผลสัมฤทธิ์จากผู้ทรงภายนอกใน 
  ระดับสาขา โดยมีหนังสือแต่งตั้ง  
  กรรมการทวนสอบ 
- ควรจัดท าระบบจัดส่ง มคอ. ของ 
  สาขา 

องค์ประกอบที่ ๖ 1 - น าเอาผลการประเมินของ  
  นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่ง 
  สนับสนุนการเรียนรู้ น ามาเข้าที่ 
  ประชุม และน าไปบรรจุในแผนปี 
  ต่อไปเพ่ือเป็นแนวทางการแก้ไข 

ค่าเฉลี่ย 2.57 
1. รายนามคณะผู้ประเมิน 

               ผศ.ดร.  ศักดิ์สิทธิ์     ฤทธิลัน            ประธานกรรมการ 
               ผศ.ดร.  ศาสตรา      เหล่าอรรคะ       กรรมการ 

                                             อาจารย์  พัชรินทร์     วงษ์พิมพ์สร       กรรมการและเรขานุการ 
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แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
แบบรับรองรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะผู้ประเมินขอรับรองว่า 

1. ได้ท าการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทาง
วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โดยค้นหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินผลจากการวิเคราะห์รายงานประเมินตนเอง หลักฐานอ้างอิง ต่าง ๆ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนนักศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

2. เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับนี้ทุกประการ 
 
 
 
ลงนาม ...................................................... ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ( ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์     ฤทธิลัน ) 
   
  
 
ลงนาม ...................................................... กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
        ( ผศ.ดร. ศาสตรา      เหล่าอรรคะ ) 
 
 
 
ลงนาม ...................................................... กรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
       ( นางสาวพัชรินทร์     วงษ์พิมพ์สร ) 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตร 

 1.1 ประวัติความเป็นมา 

 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม เริ่มพัฒนาหลักสูตรขึ้นในปีการศึกษา 2554 และได้เปิดรับ
นักศึกษาภาคปกติรุ่นแรก ในปีการศึกษา 2554  และ รุ่นแรกภาค กศ.ปช. (ภาคพิเศษ) ในปีการศึกษา 2556 ซึ่ง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม นี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
คราวประชุมครั้งที่ 1/2554 วันที่ 21 มกราคม 2554 และผ่านการรับรองหลักสูตร TQF จาก สกอ. เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2554  
 

       ส าหรับสถานที่ปฏิบัติงานของสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม นั้น ใช้พ้ืนที่ของกลุ่มงานวิทย
บริการ เป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทางของสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
 

1.2 วิสัยทศัน์ ปรัชญา ปณิธาน เป้าหมายและวัตถุประสงค์  
 

วิสัยทัศน์ มุ่งม่ันผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพในการพัฒนารากฐานแห่งปัญญา และแหล่งการ
เรียนรู้ 

ปรัชญา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอน
เพ่ืออนุรักษ์ ส่งเสริมพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม สู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

ปณิธาน รากฐานแห่งปัญญา ขุมทรัพย์สรรพวิชา คุณค่าแห่งวัฒนธรรม 
เป้าหมาย ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการจัดการทางวัฒนธรรมให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนรู้ของ

ชุมชน 
วัตถุประสงค์    

1) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการจัดการ 
งานด้านวัฒนธรรม มีวิสัยทัศน์ สามารถด าเนินงานอนุรักษ์ และพัฒนางานด้านวัฒนธรรมในหน่วยงานทาง

วัฒนธรรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกอบอาชีพอิสระโดยพัฒนางานด้านวัฒนธรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่ และพัฒนาการ จัดการทางวัฒนธรรม  
รวมทั้งประสานงานด้านวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนองค์กรชุมชน 

3) เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาด้านการจัดการทางวัฒนธรรมให้แก่บุคลากร เพื่อให้มีพ้ืนความรู้ 
ที่เพียงพอต่อการศึกษาการบริหารงานวัฒนธรรมในระดับสูงต่อไป 
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1.3 รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร ชุดปัจจุบัน (ณ วันที่ส่ง SAR) 

 

 
 
 
2. วิธีการประเมิน 

2.1 การวางแผนและการประเมิน 
1) การเตรียมการและวางแผนก่อนตรวจเยี่ยม 
2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม (ศึกษาเอกสาร/เยี่ยมชมสภาพจริง/สัมภาษณ์ผู้มี 
     สว่นได้ส่วนเสีย) 
3) การด าเนินการหลังตรวจเยี่ยม 

2.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
1) การระบุแหล่งหรือข้อมูลหลักฐานอ้างอิงชัดเจน ครบถ้วนเพื่อรองรับผลการ 
    ประเมิน 
2) การแสดงข้อมูลพื้นฐานที่รองรับการประเมินครบถ้วน เพียงพอต่อการประเมิน 
3) การประมวลผลข้อมูลถูกต้องตามนิยามของตัวบ่งชี้ 
4) การค านวณค่าสถิติตามตัวบ่งชี้ถูกต้องตามสูตรหรือวิธีการที่ก าหนด 
5) การสรุปผลถูกต้องตามข้อมูลหลักฐานที่ปรากฏ 
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ส่วนที่ 2 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 6 องค์ประกอบและ 14 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมิน

ทั้ง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดีมีค่าคะแนน เท่ากับ 2.57 รายละเอียด ดังนี้ 

 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 

 

 
 
 
 



รายงานผลการประกันคณุภาพภายในระดับหลักสตูร สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 2559  11 
 

 
 

รหัสหลักสูตร 25541401100477 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา 

3400900414201 อาจารย์ นางสาวสุชานาถ  
บุญเที่ยง 

ปร.ด. 
(วัฒนธรรมศาสตร์) 
รป.ม.(นโยบายสาธารณะ) 
ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

วัฒนธรรมศาสตร์ 

3401200491786 อาจารย์ นายกิตติ์ธนัตถ์  
ญาณพิสิษฐ์ 

ศศ.ม. (บริหารงาน
วัฒนธรรม) 
ศป.บ. (จิตรกรรม) 

บริหารงานวัฒนธรรม 

4520200001548 อาจารย์ นายคมสัน   
เหมือนชาติ 

ศป.ม. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม) 
ศป.บ. (ประติมากรรม) 

วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

3469900009017 อาจารย์ นางพองาม   
บุบผาไชย 
 

ศศ.ม. (วัฒนธรรมศาสตร์) 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร์) 

วัฒนธรรมศาสตร์ 

1449900165408 อาจารย์ นายวราวุฒิ  
ทิวะสิงห์ 

ศป.ม. (วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม) 
ศป.บ.(นฤมิตศิลป์) 

วิจัยศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
อาจารย์ผู้สอน (อาจารย์ประจ าภายในสถาบัน) 
3450101206683 อาจารย์ นางสาวมัณฑนา  

ทองสุพล 
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาห 
กรรม) 

เทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรร
ม 

1410400123848 อาจารย์ นางสาวพัชรินทร์ 
วงษ์พิมพ์สร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขารัฐศาสตร์)  

รัฐศาสตร์) 

3461300250713 อาจารย์ นางสาวมัลลิกา  
นาจันทอง  
 

ปร.ด. (การจัดการ
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ) 

การจัดการนวัตกรรม
การท่องเที่ยวและ
บริการ) 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
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3440500093017 อาจารย์ นางสาวปารมี   
ลางคุลานนท์ 

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์)  

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์  

1411400149210 อาจารย์ นายอภิเชษฐ   
เสมอใจ 

น.ม.(นิติศาสตร์) (นิติศาสตร 
มหาบัณฑิต) 

3461300153114 อาจารย์ นางสาวมะลิวรรณ   
สุวรรณพฤกษ์ 

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์) 

บรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศ
ศาสตร์ 

1349900055174 อาจารย์ นายธีรนันท์ 
ขันตี 

ว.ม. (สื่อสารมวลชน) 

 

สื่อสารมวลชน 

1409900238341 อาจารย์ นายประพนธ์  
เนียมสา 

ศล.ม. (การออกแบบ) การออกแบบ 

 
 
 สถานที่จัดการเรียนการสอน  

1. อาคารเรียนรวม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน 

       คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ระดับปริญญาตรี) 
ผลการด าเนินงาน  การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงตามเกณฑ์คุณภาพ  

              ระดับหลักสูตร (3 ข้อ ประกอบด้วย ข้อ 1 ,2 และ 11)    

ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
รายการเอกสาร

หลักฐาน 
1 จ านวนอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 
 
 

      ไม่ผ่าน 
      ผ่าน  ผลการด าเนินงานดังนี้ 
1. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ จ านวน 5 คน 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไป
ตามคุณสมบัติหลักสูตร ตาม มคอ. 2  

วฒ 1.1-1 สมอ.02  
 
 

2 คุณสมบัติของ 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า
หลักสูตร 

    ไม่ผ่าน 
     ผ่าน ผลการด าเนินงานดังนี้ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนมี
จ านวน 5  คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 1 คน 
และปริญญาโท จ านวน 4 คน ได้แก่ 

ล าดับ ชื่อ – สกลุ 
วุฒิการศึกษา 
(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 

ต าแหน่ง
ทาง
วิชาการ 

สาขาท่ี
ตรงหรือ
สัมพันธ์
กับสาขา
ท่ีเปิด
สอน 

1. นางสาวสุชา
นาถ  บุญเที่ยง 

-ศิลปศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
-รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต(รัฐประศาสน
ศาสตร์) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
-ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

อาจารย์ 
 

 สาขา
ที่ตรง 
 สาขา
ที่สัมพนัธ์
กับสาขา
ที่เปิด
สอน 

2. นายกิตติ์ธนัตถ ์ 
ญาณพิสิษฐ ์ 

 -ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต(จิตรกรรม)  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารงานทาง
วัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ 
 

 สาขา
ที่ตรง 
 สาขา
ที่สัมพนัธ์
กับสาขา
ที่เปิด
สอน 

3. นายคมสัน 
 เหมือนชาต ิ

-ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
(ประติมากรรม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

อาจารย์ 
 

 สาขา
ที่ตรง 

วฒ 1.1-1 สมอ.02  
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
รายการเอกสาร

หลักฐาน 
-ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต(วิจัยศิลปและ
วัฒนธรรม) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 สาขา
ที่สัมพนัธ์
กับสาขา
ที่เปิด
สอน 

4. นายวราวุฒ ิ ทิ
วะสิงห์ 

-ศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา 
นฤมิตศิลป์ 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
-ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

อาจารย์ 
 

สาขา
ที่ตรง 
 สาขา
ที่สัมพนัธ์
กับสาขา
ที่เปิด
สอน 

5. นางพองาม   
บุปผาชัย 

-ศิลปศาสตรบัณฑิต
(บรรณารักษศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม 
-ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(วัฒนธรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

อาจารย์ สาขา
ที่ตรง 
สาขา
ที่สัมพนัธ์
กับสาขา
ที่เปิด
สอน  

11 การปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด  
 

    ไม่ผ่าน 
  ผ่าน ผลการด าเนินงานดังนี้ 
            สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมได้มีปรับปรุง
หลักสูตรโดยบรรจุในแผนปฏิบัติราชการในปี 2558 และพัฒนา
ในระหว่างปี 2559-2560 โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร การอนุมัติหลักสูตร
โดยคณะกรรมการประจ าคณะ การอนุมัติหลักสูตรจากสภา
วิชาการ  
            ในปี 2560 โดยได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2560 วันที่ 9  เดือนพฤษภาคม  
พ.ศ. 2560 อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการ
ทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุงปี 2560)  

 

วฒ 1.1-1 สมอ.02  
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

ผ่าน 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบและคุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรที่ตรงกับ
สาขาวชิาที่เปิด 
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรม 
                การการอุดมศึกษา (ระดับปริญญาโท) 
 
ผลการด าเนินงาน    การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร พร้อมทั้งเอกสารอ้างอิงตามเกณฑ์คุณภาพระดบัหลักสูตร 
(ระดับปริญญาโท 11 ข้อ) 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร 
  1 จ านวนอาจารย ์

ประจ าหลักสูตร 
  ไม่มีนักศึกษาในระดับปริญญาโท 
  

 

  2 คุณสมบัติของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

............................................................

.................................................... 
 

  3 คุณสมบัติของ 
อ า จ า ร ย์ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ
หลักสูตร 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 

  4 คุณสมบัติของ 
อาจารย์ผู้สอน 

........................................................ 

........................................................ 
 

  5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ทีป่รึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

............................................................

.................................................... 

............................................................

................................................... 

 

  6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  
(ถ้ามี) 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 

  7 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

........................................................ 

........................................................ 
 

  8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

........................................................ 

........................................................ 
 

  9 ภาระงานอาจารยท์ี่ปรึกษา
วิทยานพินธ์และการค้นควา้
อิสระ 
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

........................................................ 

........................................................ 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 

ผ่าน 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบและคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ตรงกับสาขาวิชาที่เปิด 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร 
  10 อาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

........................................................ 

........................................................ 
 

  11 การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด  

........................................................ 

....................................................... 
 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี ้
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
ผ่าน -   
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

 
การรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 1  
 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. มีอาจารยป์ระจ าหลักสตูรครบ วุฒิการศึกษาตรง
ตามสาขาวิชาที่สอน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
ไม่ผ่าน -  
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์
 อาจารย์เป็นปัจจัยป้อนที่ส าคัญของการผลิตบัณฑิตผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบระบบประกันการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสมมีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบัน
และของหลักสูตรและมีการส่งเสริมให้อาจารย์มีความรักในองค์กรและการปฏิบัติงานตามวิชาชีพ ผู้บริหารต้องมีการ
ก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ การ
วางระบบประกันคุณภาพอาจารย์เป็นการด าเนินงานเพื่อให้ได้อาจารย์ ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีพัฒนาการเพิ่มยิ่งขึ้นด้วย
การวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรเพื่อให้อัตราก าลังอาจารย์มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่
รับเข้าในหลักสูตร มีจ านวนอาจารย์  ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวชิาของหลักสูตร และมีประสบการณ์ที่เหมาะสม
กับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง   
 องค์ประกอบด้านอาจารย์ เริ่มด าเนินการตั้งแต่การบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์และ
ผลลัพธ์ที่เกิดกับอาจารย์ ให้พิจารณาจากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
ตัวบ่งช้ี    จ านวน 3 ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
  ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  เริ่มต้นตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ ต้องก าหนดเกณฑ์ 
คุณสมบัติอาจารย์ที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศน์ของสถาบันและของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์
ที่เหมาะสม โปร่งใส  นอกจากนี้ต้องมีระบบการบริหารอาจารย์ โดยการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว เพื่อให้ได้อาจารย์
ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยา กรและ
กิจกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนการก ากับดูแล และการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน    ในประเด็นที่
เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  2. ระบบการบริหารอาจารย์ 
  3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

หมวดที ่2 อาจารย์ 
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 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท า
ให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของอาจารย์เพื่อสร้างความเข้มแข็งทาง
วิชาการของหลักสูตร 
เกณฑ์การประเมิน  

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  

 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดในการ
ก ากับติดตามและ
ปรับปรุง 

 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

 มีระบบมีกลไก 

 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 

 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 

 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรงุ/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก  
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผล  

การประเมิน 

 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี  
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติท่ีดีได้
ชัดเจน 

 
กก ตน เกณฑ ์ การด าเนินงาน รายการหลักฐาน 

  0  -   
  1  -   
  2  -  
  3 1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    1.1 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐาน TQF 
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จัดการศึกษาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร

วฒ 4.1-1  ค าสั่งการเรียกบรรจุอาจารย์ใหม่ 
วฒ 4.1-2 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
วฒ 4.1-3 การมอบหมายอาจารย์พี่เล้ียงอาจารย์ใหม่  
วฒ 4.1-4 แฟ้มสะสมงานการเพิ่มพูนความรู้ของ
อาจารย์ในสาขา 
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กก ตน เกณฑ ์ การด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
จ านวน 5 ท่าน สาขาวิชาได้เสนอชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา แต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรโดยคณบดี หรือผู้รับมอบอ านาจ และได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ ด าเนินการ
วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  
    1.2 ระบบการรับอาจารย์ใหม่ของสาขา จะก าหนดคุณวุฒิ
ของผู้สมัคร ให้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับหลักสูตร และส่งคุณสมบัติ
ให้มหาวิทยาลัยประกาศรับอาจารย์ใหม่ โดยผ่านการทดสอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์ ต้องมีคะแนน
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
    1.3 มหาวิทยาลัยมีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ปีละ 1 
ครั้ง โดยกองบริหารงานบุคคล และคณะฯ ได้จัดปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ในระดับคณะ ซ่ึงหัวหน้าสาขาวิชามีส่วนร่วมในการ
แนะน าการจัดการเรียนการสอนให้อาจารย์ใหม่ เช่น เรื่องการ
จัดท า มคอ. ระเบียบข้อบังคับต่างๆส าหรับบุคลากร เป็นต้น  
    1.4 อาจารย์สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้รับการ
พัฒนาความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
โดยงบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
นอกจากนั้น คณะฯ และมหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมความรู้ทาง
วิชาการให้อาจารย์ในภาพรวมให้แก่อาจารย์  
   1.5 หลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผล
การด าเนินงานระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประชุม  
   1.6 หลักสูตรมีการประชุมเพื่อปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรทั้ง 5 ท่าน มีคุณวุฒิตรงและเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรที่
จัดการศึกษาโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
จ านวน  1 ท่าน และปริญญาโท จ านวน 4 ท่าน  
2. ระบบการบริหารอาจารย์ 
    2.1 คณะได้ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดย
การสนับสนุนในเรื่องการให้อาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและ
สนับสนุนให้อาจารย์เผยแพร่และจัดท าเอกสารผลงานวิชาการ 
และได้มีจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้นและการจัดท าต าแหน่งทางวิชาการ 
    2.2 การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในระดับหลักสูตรได้มี
การสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรรับผิดชอบรายวิชาที่มี
ความเชี่ยวชาญ เพื่อเตรียมเอกสารการสอน ต ารา การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ ใช้ระบบการ “เพื่อนช่วยเพื่อน” คือมีการ
แลกเปลี่ยน ร่วมกันพิจารณาและทบทวน มคอ.3 และ มคอ.5 
รวมทั้งเอกสารประกอบการสอน เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยน
เปลี่ยนเติมเต็มองค์ความรู้ เนื้อหาในการเรียนการสอนให้
ครบถ้วน เหมาะสม และมีความทันสมัย  
    2.3 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มีเกณฑ์ในการ
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กก ตน เกณฑ ์ การด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ก าหนดอาจารย์ประจ าวิชาจากประสบการณ์ในการสอนโดยให้
อาจารย์กรอกประวัติการสอนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
และมีการประชุมการจัดท าแผนการสอนร่วมกันเพื่อก าหนด
ภาระการสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
    2.4 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้รับการจัดสรร
อัตราอาจารย์ผู้สอนเพิ่ม เพื่อเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. ในเรื่อง
สัดส่วนของอาจารย์ประจ าต่อนกัศึกษา   
    2.5 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มีระบบการยกย่อง
และธ ารงรักษาอาจารย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรม
แบบไม่เป็นทางการ เช่น แลกเปลี่ยนหนังสือและเอกสาร
ประกอบการสอน สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน เช่น มอบของขวัญวันปีใหม่ รับประทานอาหาร
ร่วมกัน การให้ก าลังใจ มีระบบการช่วยเหลืออาจารย์โดยใช้
ระบบการสื่อสารมีทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ เป็นต้น 
    ในระดับคณะสนับสนุนให้บุคลากรเผยแพร่ให้บุคลากรเกิด
การพัฒนาศักยภาพตนเองด้านงานวิชาการ เช่น สนับสนุน
งบประมาณรายบุคคลเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ตนเอง การไปสัมมนา การเผยแพร่บทความ การอบรม 
สนับสนุนอุปกรณ์และวัสดุส าหรับการจัดการเรียนการสอน 
บริการจัดท าเล่มเอกสารประกอบการสอนฟรี เป็นต้น 
    ในระดับมหาวิทยาลัยมีสวัสดิการบ้านพักส าหรับบุคลากร 
สวัสดิการสงเคราะห์ค่าท าศพบิดา-มารดา บริการอินเตอร์เน็ต
ฟรี บริการตรวจสุขภาพประจ าปี เป็นต้น 
     2.6 หลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินระบบการบริหาร
อาจารย์ ได้ข้อสรุปคือ ปัญหาการไปศึกษาต่อในระดับปริญญา
เอกของอาจารย์ในหลักสูตรยังไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้
เนื่องจาก มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ครบพอดี และ 
อาจารย์ อีก 2 คน ยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวไม่สามารถลาศึกษาต่อ
ได้ เนื่องจากหลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอนส่วนใหญ่เป็นภาค
ปกติ 
3. ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
   3.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีนโยบายให้
อาจารย์ท างานวิจัยที่ต้องน าไปใช้ประโยชน์หรือเผยแพร่  ใน
โครงการบริการวิชาการ  
   3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีค าสั่งแต่งตั้ง
หัวหน้าสาขา เพื่อวางแผนและติดตามการด าเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา ให้สาขามีการจัด
ประชุมและจัดท ารายงานประชุมเพื่อรายงานต่อคณะฯ 
3.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณ
ให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดย
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สาขาวิชาเข้ารับการอบรมกบัองค์กรทางวิชาชีพ เช่น การเข้า
ร่วมประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมอบรมพัฒนา
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กก ตน เกณฑ ์ การด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
ทักษะที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น เพื่อให้อาจารย์น าความรู้ที่ได้รับมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อคุณภาพของ
บัณฑิตในอนาคต 

  4  -  
  5   
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.2       คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    ปัจจัยน าเข้า   
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

   การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ต้องท าให้อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและ
เพียงพอ โดยท าให้อาจารย์มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปิดให้บริการ และมีประสบการณ์ ที่เหมาะสม   
กับการผลิตบัณฑิต อันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการอย่างต่อเนื่อง   
     ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

     4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

     4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

4.2.1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

        การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ              
ความลุ่มลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนั้น ๆ 

เกณฑ์การประเมิน    
      โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท   
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100  
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สูตรการค านวณ  
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้= 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ 
คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิ 

ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษา
นั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอ่ืนเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน ที่เหมาะสม
กว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 

สรุปจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา  

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศึกษา หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์วุฒปิริญญาตร ี คน  

อาจารย์วุฒปิริญญาโท คน จ านวน 4 คน 

อาจารย์วุฒปิริญญาเอก คน จ านวน 1 คน 
รวมจ านวนอาจารยป์ระจ าทั้งหมด (นับรวมทีล่าศึกษาต่อ) คน จ านวน 5 คน 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาตรี ร้อยละ - 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาโท ร้อยละ ร้อยละ 80 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวฒุิปรญิญาเอก ร้อยละ ร้อยละ 20 
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แบบรายงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ที่ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัตงิาน 

ปริญญา 

ตรี 

ปริญญา 

โท 

ปริญญา 

เอก 

น้อยกว่า  

6 เดือน 

6-9 

เดือน 

มากกว่า  

9 เดือน 

จ านวน

(คน) 

1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพสิิษฐ ์  √    √ 1 คน 

2. นางสาวสุชานาถ บุญเที่ยง   √   √ 1 คน 

3. นายคมสนั  เหมือนชาต ิ  √    √ 1 คน 

4. นายวราวุฒิ  ทิวะสิงห์  √   √  1 คน 

5. นางพองาม  บปุผาชัย  √    √ 1 คน 

รวม  4 1  จ านวน 5 คน 

รวมทั้งสิ้น 5 .คน 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

ร้อยละ  20 

คะแนนที่ได ้ 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 
5 คะแนน  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนด ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
       1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 
      

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
     1. นายคมสัน  เหมือนชาติ 

 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
5 คะแนน  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกท่ีก าหนด ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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4.2.2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์                
ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง                        
เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท  

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย์                             
และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 
 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ1เทียบกับคะแนนเต็ม5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 
5 
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ตัวบ่งชี้ รายการ ผลประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.2 ตัวบ่งชี้ 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
สรุปจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตรจ าแนกตามต าแหน่งทางวชิาการ 

จ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิการศกึษา 
หน่วย
วัด 

ผลการด าเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน 0 

รองศาสตราจารย์ คน 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 0 
อาจารย์ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ คน 5 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลา
ศึกษาต่อ) 

ร้อยละ 5 

รวมอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ.,รศ. 
และ ศ.) 

ร้อยละ 0 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ (ผศ.
,รศ. และ ศ.)  

ร้อยละ 
0 

 

แบบรายงานอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการ 

ท่ี ช่ือ-สกุล 

ต าแหน่งวิชาการ ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

อ. ผศ. รศ. ศ. 

น้อย
กว่า 
6 

เดือน 

6-9 
เดือน 

มากกว่า 
9 เดือน 

จ านวน 
(คน) 

1. นายกิตต์ิธนัตถ์  
ญาณพิสิษฐ์         

2. นางสาวสุชานาถ   
บุญเที่ยง         

3. นายคมสัน เหมือนชาติ 
        

4. นายวราวุฒิ ทิวะสิงห์ 
        

5. นางพองาม  บุปผาชัย 
        

รวม 5     

รวมท้ังสิน้ ..........5.......... คน 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ า

หลักสตูร 
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

..........0.......... คน 

คะแนนท่ีได้ ...........0......... คะแนน 
 

*กรณอีาจารย์ที่รับเข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ให้พิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 

ข้อเสนอแนะ 
ควรส่งเสริมให้คณาจารยไ์ด้มคีวามก้าวหน้าทางวิชาการ การพัฒนาองค์
ความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อการสอน 

 
 
 
คะแนนการประเมิน
ตนเอง :   
    0 คะแนน   
         
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ

 
 
 
คะแนนการประเมิน
ของกรรมการ :   
     0 คะแนน     
 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 บรรล ุ
 ไม่บรรล ุ
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4.2.3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือแสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าสมควรส่งเสริมให้มีการ
เผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการ อยู่ในรูปของบทความ
วิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็น
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กร
ระดบัชาติว่าจ้าง ให้ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมทั้งงานสร้างสรรค์ต่างๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑ์การประเมิน   

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาโท  

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 หลักสูตรระดับปริญญาเอก  

 ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5  = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ 

1. ค านวณร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามสูตร 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
       1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
            1. นายคมสัน เหมือนชาติ 
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ก าหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลแต่สถาบันน าเสนอ         
สภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบ    
ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ  ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 
- ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มท่ี 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล        
ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สภาสถาบันเห็นชอบ/อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดั บนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  
- ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 

- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 

- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  

- ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามา
ขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

 

การส่งบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์  (Full 
Paper) และเม่ือได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
Online 

0.40 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.80 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 
 

 ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน  โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย 
 

ตัว
บ่งชี้ 

รายการ 
ผลประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.2 ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

สรุปผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ระดับปริญญา.. (ตรี/โท/เอก) 
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 

1.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
1 0.20 

1.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.20 
- - 

2.1 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
- - 

2.2 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

0.40 
- - 

2.3 บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ. แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพือ่
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

 
- 

 

- 

2.4 บทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ไม่อยู่ในประกาศของ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันเพื่อ
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและ แจ้งให้ 
กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.40 

- - 

2.5 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.40 - - 

3.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
2 0.60 

3.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

0.60 
- - 

 
 
 
คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
:   
    5 คะแนน   
         
 
 
 
 
 
 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

 
 
 
คะแนนการ
ประเมินของ
กรรมการ :   
     5 คะแนน     
 
 
 
 
 
 
 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 
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ตัว
บ่งชี้ 

รายการ 
ผลประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

ประเภทผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ระดับปริญญา.. (ตรี/โท/เอก) 
น้ าหนัก 

จ านวน
ผลงาน 

ผลรวม
ถ่วง

น้ าหนัก 
4.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันเพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ 

0.80 - - 

4.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
เพื่ออนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไปและแจ้งให้ 
กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ 

0.80 - - 

4.3 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปร ากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
1 - 

4.4 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลTCI กลุ่มที่ 1 

0.80 
- - 

5.1 บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 

1.00 

-  

5.2 บทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการพ.ศ. 2556 

1.00 

- - 

5.3 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1.00 - - 

5.4 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
- - 

5.5 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้ างให้
ด าเนินการ 

1.00 
- - 

5.6 ผลงานคน้พบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการ
จดทะเบียน 

1.00 
- - 

5.7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

1.00 
- - 

5.8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.00 
- - 

6. งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0.20   

7. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.40   
8. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.60   

9. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ 

0.80   



รายงานผลการประกันคณุภาพภายในระดับหลักสตูร สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 2559  30 
 

ตัว
บ่งชี้ 

รายการ 
ผลประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

10. งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/
นานาชาติ 

1.00   

จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 

จ านวนผลงานวิชาการทั้งหมด 4 

จ านวนผลงานสร้างสรรค์ทั้งหมด 0 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

1.60 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

0 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5 

ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

0 

 

 
มีผลงาน 4 เร่ือง รวม 1.60 คิดเป็นร้อยละ 20 

No. Article W 
1. อภิรดี ดอนอ่อนเบ้า,นิตยา ปรูกระโทก,ธวัชชัย เคหะบาล,นิติยา ค้อไผ่,คม

สัน เหมือนชาติ. การประยุกต์ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ มีส่วนร่วมใน
การจัดท าธรรมนูญสุขภาพ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ใน การ
สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ CSDสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 “ลดความเหลื่อมล้ า 
สร้างความเป็นธรรมในสังคมด้วยพลังชุมชน”วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี.   

0.20 

2. สุชานาถ บุญเที่ยง.(2559).ผ้าแส่ว : ตน้แบบแห่งลวดลายบนผืนผ้าแพรวา 
ใน วารสารนานาชาติ มข. สาขามนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์.ปีที่ 6 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2559. (TCI2)   

0.40 

3. กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์.(2560).สถานภาพฮูปแต้มศึกษา 2555-2559 ใน 
วารสารวิถีสังคมมนุษย์.ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน.(TCI2)           

.040 

4. วราวุฒิ  ทิวะสิงห์.(2559).ภูมิปัญญาโตก: สารสนเทศท้องถิ่น บ้านหวัเสือ 
ต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ใน วารสารอินฟอร์เมชั่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 23 ฉบับที ่2 กรกฎาคม-ธันวาคม. 

0.60 
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องค์ประกอบท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

4.2.1 ร้อยละคุณวุฒิปริญญาเอก  5 คะแนน  
4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  0 คะแนน  
4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  5 คะแนน 
ค่าเฉลี่ยท้ัง 3 ตัวบ่งชี้  5 
 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

ผลการประกันคุณภาพ ต้องน าไปสู่การมีอัตราก าลังอาจารย์ให้มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวน 
นักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูง และอาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. การคงอยู่ของอาจารย์ 
  2. ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

เกณฑ์การประเมิน   
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีการ
รายงาน 
ผลการ
ด าเนนิงาน  

 มีการ
รายงาน 
ผลการ
ด าเนินงาน 
ในบางเรื่อง  

 มีการรายงาน
ผลการ
ด าเนินงาน 
ครบทุกเรื่อง 
ตามค าอธิบาย 
ในตัวบ่งช้ี  
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี   
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเรื่อง 
 

 มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งช้ี   
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 
 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งช้ี  
 มีแนวโน้มผลการด าเนินงาน
ที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 
 มีผลการด าเนินงาน 
ที่ โดดเด่น เทียบเคียงกับ
หลักสตูรนั้นในสถาบันกลุ่ม
เดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถ 
ให้เหตุผลอธิบายว่าเป็นผลการ
ด าเนินงานท่ีโดดเด่นอยา่ง
แท้จริง 
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ผลการด าเนินงาน 
กก ตน เกณฑ์ การด าเนินงาน รายการหลักฐาน 
  0  -   
  1  -   
  2  -  
  3 ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มีอัตรา

การคงอยู่ของอาจารย์ครบท้ัง 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
สาขาวิชาการจดัการทางวัฒนธรรมได้ประเมินความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตร 1 ครั้งต่อปีการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 
2559 ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3 คะแนน อยู่ในระดับดี หากเทียบ
ค่าคะแนนเมื่อปีการศึกษา 2558 มีค่าคะแนนความพึงพอใจต่อ
หลักสตูร 1 คะแนน เพิ่มขึ้นมาเลก็น้อย โดยค่าคะแนนท่ีเพิ่ม
ขึ้นมาคือ ด้านการบริหารหลักสูตร มีเอกสารประกอบการสอน 
และมสีื่อการสอนที่เพียงพอ 

วฒ. 1.1-1   สมอ.02 
วฒ 4.2-1 เอกสารรวมบทความ
อาจารยส์าขาการจดัการทาง
วัฒนธรรม 2559 
วฒ. 4.3-1 ผลประเมินความพึง
พอใจของอาจารย์ที่มีต่อการ
บริหารหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา 2559 

  4  -  
  5  -  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้ 
คะแนนการประเมินตนเอง เหตุผล 

3 คะแนน - 
 
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้ 

 
การรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบที่ 4  

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. อาจารย์ในหลักสูตรมีผลงานวิชาการและบทความ
วิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในระดบัชาต ิ

1. มหาวิทยาลัยมีแผนในการพฒันาศักยภาพบุคลากรที่
ชัดเจน 
2. มีการจัดการความรู้ แลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่าง
บุคลากรภายในคณะ 
3. มีวารสารในระดับคณะ และมหาวิทยาลยัที่ได้รบัรอง
ฐานข้อมูล TCI ฐาน 1 และฐาน 2 เพื่อให้อาจารย์ได้
เผยแพร่บทความวชิาการ 
4. มีเวทีประชุมวิชาการระดับชาติร่วมกับเครือข่าย 

คะแนนการประเมินจากคณะกรรมการ ข้อเสนอแนะ 
3 คะแนน - 
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ตัวบ่งชี้ รายการ 
ผลประเมิน

ตนเอง 
ผลการประเมิน
คณะกรรมการ 

4.3 ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ผลการด าเนินงาน : 
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 
 

รายชื่ออาจารย ์
ในปีการศึกษา 2556 

สถานภาพการคงอยู่ของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ปี 
2554 

ปี  
2555 

ปี  
2556 

ปี 
2557 

ปี 
2558 

ปี 
2559 

นายกิตติ์ธนัตถ ์ ญาณพสิิษฐ ์       

นางสาวสุชานาถ  บุญเที่ยง       
นายคมสัน เหมือนชาต ิ       
นายวราวุฒ ิทวิะสิงห์       
นางพองาม  บุปผาชัย       
นายภูวดล  ศรีธเรศ       

 
ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557 
จ านวนอาจารย์ 5 จ านวนอาจารย์ 5 จ านวนอาจารย์ 5 จ านวนอาจารย์ 5 
คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100 คิดเป็นร้อยละ 100 

*หมายเหตุ ปีการศึกษา2554,2555,2556,2557 ที่ไม่มีเครื่องหมาย ยังคงมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเดิมประจ าอยู่ 

 

 
 
 
คะแนนการ
ประเมินตนเอง 
: 3 คะแนน   
         
 
 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

 
 
 
คะแนนการ
ประเมินของ
กรรมการ :   
1.75 คะแนน     
 
 
 
การบรรลุ
เป้าหมาย 
 บรรล ุ
 ไม่บรรลุ 

 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
       1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
       1. นายคมสัน เหมือนชาติ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด บัณฑิตระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขท้ังทางร่างกาย
และจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่ เป็นหน่วยงานในการก ากับและส่งเสริมการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อมุ่งเน้นเป้าหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่ง เป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่
ได้รับคุณวุฒิแต่ละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคม ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้เช่ือมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิต
ออกมาเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 คุณภาพบัณฑิตในแต่ละหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ การมีงานท า และคุณภาพผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปี
การศึกษานั้นๆ คุณภาพบัณฑิตจะพิจารณาได้จากตัวบ่งช้ีดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
         - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

         - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

        - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการ 
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 2.1       คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   :   ผลลัพธ์  
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education : 
TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ใน มคอ.2  ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะ  ทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

หมวดที ่3 นักศึกษาและบัณฑิต 



รายงานผลการประกันคณุภาพภายในระดับหลักสตูร สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 2559  35 
 

เกณฑ์การประเมิน :  ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมนิบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)  
 

สูตรการค านวณ   

คะแนนทีไ่ด้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบณัฑิต  

จ านวนบัณฑิตทีไ่ด้รับการประเมินทั้งหมด 
 
ข้อมูลประกอบ  

จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวน 
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
  ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต     3.62 
  จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด               15 
                       (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา) คะแนนที่ได้  3.62                                                   
                        (ใช้คะแนนผลการประเมินจากวงเล็บ 12 ของเกณฑ์ประเมินข้อ 12 ในตัวบ่งชี้ที่ 1.1  
 
วิธีการค านวณ 
แทนค่าจากสูตร  

คะแนนทีไ่ด้ = 
54.31  

15 

 
   = 3.62  
 
ผลการประเมินตนเอง 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 2.1-1 ท าเนียบบัญฑิตรหัส 55 และ 55  
วฒ 2.1-2 รายงานการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
1. นายคมสัน  เหมือนชาติ 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

 (,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 3.62   4 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขา 
นั้นๆที่ได้งานท าหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา  1 ปีนับจากวันที่ส าเร็จการศึกษา        เมื่อ
เทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นการนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภท ที่สามารถ
สร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้การนับจานวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
พิเศษหรือภาคนอกเวลาให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ปีเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 

สูตรการค านวณ  

1. ค านวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ตามสูตร 

จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 25 คน 
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 19 คน 

การค านวณค่าร้อยละนี้ไม่น าบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมา
พิจารณา 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณ ได้ในข้อ 1 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 27 คน ได้งานท า 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
92.59 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนน
ที่ได้ 

=4.62 

ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีร้อยละ 92.59 
x 5 100 

 
หมายเหตุ : จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จ 
การศึกษา 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑติภายในเวลา 1 ปี   

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 27 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ 19 
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จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา  (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ) 
- ตรงสาขาท่ีเรียน 
- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 

 
 
9 
10 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 3 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว - 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - 

จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท - 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 1 

ร้อยละของบัณฑิตที่ได้ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 100 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 

ต าแหน่งในหน่วยงาน ประกอบด้วย ผู้จัดการ  จ านวน 3 คน หัวหน้าหน่วยงาน จ านวน 10 คน เพื่อนร่วมงาน จ านวน 2 
คน  

ลักษณะของหน่วยงาน ประกอบดว้ย 1.หน่วยงานราชการจ านวน 3 หน่วยงาน 2. บริษัทเอกชน จ านวน 8 หน่วยงาน 3.
ธนาคาร/สถาบันการเงิน จ านวน 1 หน่วยงาน และ 4.ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 3 หน่วยงาน 

 
ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 

ปีท่ีแล้ว 
เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง 
 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

5 5 5 
 

 5 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 2.2-1 ท าเนียบบัญฑิตรหัส 55 และ 55 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี:  
       1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
1. นายคมสัน  เหมือนชาติ   
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ความส าเร็จของการจัดการศึกษาขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญคือนักศึกษาระบบประกันคุณภาพนักศึกษาต้องให้
ความส าคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องเป็นระบบที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติและความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มีความ
พร้อมทางการเรียนและมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบต่างๆเพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรมี
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยที่สามารถสร้างองค์
ความรู้เป็น 
 ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 4 กลุ่มหลักได้แก่ (1) กลุ่มวิชาหลัก (core 
subjects) (2) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) (3) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
(learning and innovation skills) และ (4) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media, 
and technology skills)  
 ทักษะส าคัญที่คนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากคือ 
  1) กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมได้แก่ (1) การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา          
(critical thinking and problem solving) (2) นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (creativity and innovation)         
(3) การสื่อสารและความร่วมมือกัน (communication and collaborative)  
  2) กลุ่มทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี (information, media and technology skills) 
ประกอบด้วยการรู้สารสนเทศ (information literacy) การรู้สื่อ (media literacy) และการรู้ ICT (ICT literacy) และ 
  3) กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ (life and career skills) ประกอบด้วยความสามารถในการปรับตัว
และยืดหยุ่น (flexibility and adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (initiative and              
self-direction) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและข้ามวัฒนธรรม (social & cross-cultural interaction)                   
ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (productivity and accountability) ความเป็นผู้น าและ
รับผิดชอบต่อสังคม (leadership and responsibility  
  การประกันคุณภาพหลั กสู ต ร ในองค์ ประกอบด้ านนั กศึ กษา เ ริ่ ม ด า เ นิ นการตั้ ง แต่                 
ระบบการรับนักศึกษาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาภายใต้กระบวนการ
ด าเนินการดังกล่าวจะพิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งช้ี  จ านวน  3 ตัวบ่งช้ี  คือ 
  ตัวบ่งช้ีที ่3.1 การรับนักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที ่3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งช้ีที ่3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การรับศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของความส าเร็จ แต่ละหลักสูตร 

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องมีการก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับลักษณะ
ธรรมชาติของหลักสูตร  การก าหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติ
ของนักศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษาให้ได้นักศึกษา         
ที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต ความมุ่งมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน      
ในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. การรับนักศึกษา 
  2. การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ในการประเมินเพ่ือให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมด ที่ท าให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑ์การประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ 
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู ่
การปฏิบัต/ิ
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัต/ิด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ์
ยืนยัน และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 
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ข้อมูลทั่วไป 
ปีการศึกษาที่รับเข้า ปีการศึกษา 

2556 
ปีการศึกษา
2557 

ปีการศึกษา 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 56) 4 3 3 2 3 2 3 2 

ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 57)   0 4 0 3 0 3 

ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 58)     4 2 1 2 

ชั้นปทีี่ 1 (รหัส 59)       0 0 

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 
  นักศึกษาย้ายสาขาเรียน ย้ายสถานที่เรียนใกล้บ้าน ปัญหาส่วนตัว และในปีการศึกษา 2559 งด
รับนักศึกษาเนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับปรุงหลักสูตร  
 

1. การรับนักศึกษา 
  1.1 การก าหนดหมายในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2559 
  อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  ไม่มีการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2559  

1.2 เกณฑ์การรับนักศึกษา  
 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  ไม่มีการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2559  

  1.3 เกณฑ์/เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
  อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  ไม่มีการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2559  

2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 อยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร  ไม่มีการรับนักศึกษาใหม่ในปี 2559  
  
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

คะแนนประเมินตนเอง 
6 ระดับ 

(คะแนน 0-5) 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

2 คะแนน 0 0  3 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ในช่วงปีแรกของการศึกษา ต้องมีกลไกในการพัฒนาความรู้พื้นฐานหรือการเตรียมความพร้อม 
ทางการเรียนแก่นักศึกษาเพื่อให้มีความสามารถในการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีความสุข อัตราการลาออกกลางคัน
น้อย ในระหว่างการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถในรูปแบบต่างๆ ทั้งกิจกรรม ในห้องเรียนและ
นอกห้องเรียน มีกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดีที่มีจิตส านึกสาธารณะ มีการวางระบบ การดูแลให้ค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก)ระบบการป้องกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา 
เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งการส่งเสริม การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
นักศึกษา การสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้
มาตรฐานสากล 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานในประเด็นที่
เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 2. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
 3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท า
ให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุขและมีทักษะที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต 
เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

 มีระบบมีกลไก 

 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง 
/พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มกีลไก 

 มีการน าระบบกลไก 

ไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ี

โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 
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ผลการด าเนินงาน : 
1. การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

 1.1 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมได้ก าหนดหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาจะถูกก าหนดไว้ในค าสั่งแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา โดยต้องให้ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

 1.2 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบแผนการเรียนให้กับนักศึกษาทุก
คน และจัดแผนการเรียนให้แก่นักศึกษาเป็นรายบุคคลที่มีผลการเรียนต่างจากคนอ่ืน และเข้าร่วมประชุมในระดับ
สาขาเพ่ือเลือกรายวิชาที่นักศึกษามีความต้องการ และสาขามีอาจารย์ที่สามารถจัดสอนในรายวิชาดังกล่าวได้  และ
ก าหนดการจัดตารางเวลาพบอาจารย์ที่ปรึกษา 1 สัปดาห์ต่อครั้ง คือวันพุธเวลา 15.10-16.00 น. และได้บันทึก
ประเด็นการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการใช้ชีวิตไว้ในแบบบันทึกการพบอาจารย์ปรึกษา ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือในด้านต่างๆผ่าน face book, e-mail  

 1.3 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรมก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีการติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุก
เทอม เพ่ือให้ค าแนะน า ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ า วางแผนการเรียนให้กับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง 
(เกรดเฉลี่ยต่ า) 

 1.4 มีการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษา เพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
โดยใช้ช่องทางการให้ปรึกษาที่หลากหลาย ให้นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางในการขอค าปรึกษาได้สะดวกขึ้น
น าไปสู่การรับรู้ปัญหาของนักศึกษาแต่ละคน และมีการประเมินผลความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของนักศึกษาใน
แต่ละชั้นปี  

 1.5 จากผลการประเมินกระบวนการให้ค าปรึกษาของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือประเมิน
กระบวนการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทั้งด้านการเรียน ปัญหาเรื่องชีวิตส่วนตัวในปี
การศึกษา 2559 เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา หลักสูตรจึงได้เพ่ิมกระบวนการให้ค าปรึกษา การช่วยเหลือ
และตดิตามผล นักศึกษาที่ได้รับการช่วยเหลือ  

 
2. การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 ไม่มีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

3. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
3.1 ระบบและกลไกการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ 

21 ผ่านระบบของคณะเนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาไม่มาก  
3.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดตั้งอาจารย์ที่รับผิดชอบด้านกิจกรรมประจ าสาขา และ

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาของแต่ละสาขา เพ่ือเข้าร่วมเป็นกรรมการสโมสรนักศึกษาประจ าคณะ พร้อมทั้งร่วมกัน
วางแผนเพ่ือก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความต้องการของนักศึกษาและความเหมาะสมของเวลา
และโอกาสในการจัดกิจกรรมผ่านการประชุมประจ าปีสโมสรนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา และการประชุม
สรุปผล ปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรม ภายหลังปิดภาคการศึกษา  

3.3 ตามท่ีสาขาการจัดการทางวัฒนธรรมได้ก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้ตาม TQF 5 ข้อ
และตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 1 ข้อ ไว้ในเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการทาง
วัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) แล้วนั้น คุณลักษณะหลายข้อเกิดขึ้นได้จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
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ในห้องเรียนของแต่ละรายวิชาในหลักสูตร แต่คุณลักษณะที่สาขา  ต้องจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ  

 - การมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน  
 - มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร มีความตรงต่อเวลา  
 - สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมีจิตสาธารณะ  

 และเน้นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองใน 3 ทักษะ คือ 
1) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2) ทักษะสารสนเทศสื่อ 
เทคโนโลยี นักศึกษาเรียนรู้และสามารถใช้สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีได้ 3) ทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษารู้จัก
ปรับตัว พัฒนาอาชีพ มีความเป็นผู้น า และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ซึ่งหลักสูตรได้จัดกิจกรรม ดังนี้ 
 3.3.1 โครงการตุ้มโฮมวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาแต่ละชั้นปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สรุปองค์ความรู้ที่เรียนมาตลอดปีการศึกษา น ามา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นการพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ TQF และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ครอบคลุมทั้ง 3 ทักษะ คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศสื่อ 
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ 

  3.3.2  โครงการสัมมนาการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากเนื้อดินพื้นบ้าน   ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3.3  โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 17 เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ
ชีวิตและอาชีพ นักศึกษารู้จักปรับตัว พัฒนาอาชีพ มีความเป็นผู้น า และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง การมี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษา
รู้จักปรับตัว พัฒนาอาชีพ มีความเป็นผู้น า และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
 3.3.4 โครงการประกวดผ้าทอนาโน  เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพ 
นักศึกษารู้จักปรับตัว พัฒนาอาชีพ มีความเป็นผู้น า และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง การมีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ทักษะชีวิตและอาชีพ นักศึกษารู้จักปรับตัว พัฒนา
อาชีพ มีความเป็นผู้น า และรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และการมีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ
ปรับตัวเพ่ือการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 
 3.3.5 โครงการสัมมนาเนื่องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะ
สารสนเทศสื่อ เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมของนักศึกษา ได้
โดยอิสระ ทั้งนี้ภายใต้การก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม โดยนักศึกษาสโมสร หรือหัวหน้าสาขา จะ
เป็นผู้เขียนโครงการเพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ และผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรม รองคณบดีใน
แต่ละด้าน และคณบดี ตามล าดับ  

3.5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ประสานหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มี
ความขาดแคลนทุนการศึกษา โดยให้นโยบายแก่สาขาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความเดือดร้อนเรื่องทุนการศึกษาและมี
พฤติกรรมดี   
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3.6 สาขาวิชามีการประชุมเพ่ือทบทวน ประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมให้กับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
 
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
6 ระดับ 

( คะแนน 0-5) 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

1.5 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 3.2-1 ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปี 2559 
วฒ 3.2-2 แบบสรุปผลการประเมินการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา 

วฒ 3.2-3 โครงการตุ้มโฮม 

วฒ 3.2-4 โครงการสัมมนาการสร้างสรรค์เครื่องปั้นดินเผาจากเนื้อดินพ้ืนบ้าน 
http://www.new.ksu.ac.th/?option=Info&type=2&id=2551&    

วฒ 3.2-5 โครงการศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 17 

http://www.new.ksu.ac.th/?option=Info&type=2&id=2463& 
วฒ 3.2-6 โครงการประกวดผ้าทอนาโน   

http://www.new.ksu.ac.th/?option=Info&type=2&id=2067& 
วฒ 3.2-7 โครงการสัมมนาเนื่องในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
วฒ 3.2-8 รายงานการประชุมทบทวนประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา 
 
  ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
       1.  นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิ
สิษฐ์ 

  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
       1  นายวราวุฒิ   ทิวะสิงห์ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้    

 ผลการประกันคุณภาพควรท าให้นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียน มีอัตราการคงอยู่ของ 
นักศึกษาในหลักสูตรสูง อัตราการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนิ นงาน ใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. การคงอยู่ 
  2. การส าเร็จการศึกษา 
  3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน   

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีการรายงาน
ผลการด าเนินงาน  

 มีการรายงาน 

ผลการด าเนินงานใน
บางเร่ือง  

 มีการรายงาน 

ผลการด าเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตามค าอธิบาย
ใน 

ตัวบ่งชี้  
 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ือง
ตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้   
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในบาง
เร่ือง 

 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

ครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   
 มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุก
เร่ือง 

 

 มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุกเร่ืองตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  
 มีแนวโน้มผล 

การด าเนินงานที่ดีขึ้น 

ในทุกเร่ือง 
 มีผลการด าเนินงานที่ โดด
เด่น เทียบเคียงกับหลักสูตร
นั้นในสถาบันกลุ่มเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายวา่เป็นผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 

 
ผลการด าเนินงาน : 
1.อัตราการคงอยู่ 

ปีการศึกษาที่รับเข้า ปีการศึกษา 
2556 

ปีการศึกษา2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

ชั้นปทีี่ 4 (รหัส 56) 4 3 3 2 3 2 3 2 

ชั้นปทีี่ 3 (รหัส 57)   0 4 0 3 0 3 

ชั้นปทีี่ 2 (รหัส 58)     4 2 1 2 

ชั้นปทีี่ 1 (รหัส 59)       0 0 



รายงานผลการประกันคณุภาพภายในระดับหลักสตูร สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 2559  46 
 

 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส59) เดิม มีจ านวน 0 คน คงเหลือ 0 คน คิดอัตราคง - 
    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส58) เดิม มีจ านวน 6 คน คงเหลือ 3 คน คิดอัตราคงอยู่ 50.00% 
    นักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส57) เดิม มีจ านวน 4 คน คงเหลือ 3 คน คิดอัตราคงอยู่ 75.00% 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส56) เดิม มีจ านวน 7 คน คงเหลือ 5 คน คิดอัตราคงอยู่ 71.42 % 
2.ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

นักศึกษาปัญหาส่วนตัว ย้ายมหาวิทยาลัยไปเรียนใกล้บ้าน 
3.ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ไม่มี 

ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา โดยมีการประเมินเกี่ยวกับ การจัดช่องทางให้
ยื่นข้อร้องเรียนได้หลายช่องทางท่านสามารถเข้าถึงการร้องเรียนได้สะดวก การแก้ไขข้อร้องเรียนได้รวดเร็ว  ทัน
เหตุการณ์ และความพึงพอใจต่อกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง มี
คะแนนเฉลี่ย 3.38  
4.ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ส าหรับผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอน มีคะแนน
ความพึงพอใจ เท่ากับ 4.06 คะแนน อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อดูรายละเอียดเป็นรายด้าน พบว่า ด้านสภาพแวดล้อม
ที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ความพร้อมของอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอน ระบบสารสนเทศท่ีเอ้ือต่อการค้นคว้า มีคะแนนน้อยที่สุด คือ 3.25 สาขาวิชาจึงได้น าข้อเสนอดังกล่าวแจ้ง
ไปยังคณะ และส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนา ปรับปรุงต่อไป รองลงมาคือ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางการ
เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 3.80 ซึ่งสาขาวิชาได้มีการวางแผนร่วมกันในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเหมาะสมต่อ
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
 

ประเด็นการประเมิน 
จ านวนนักศึกษา

ทั้งหมด 
จ านวนนักศึกษาที่
ตอบแบบส ารวจ 

คะแนน 
จากการส ารวจ 

ร้อยละของ
คะแนนจากการ

ส ารวจ 

1. การเตรียมความพร้อม
นักศึกษาทางการเรียน 

36 30 3.80 76.00 

2. หลักสูตร 36 30 4.05 81.00 
3.อาจารย์ผู้สอน 36 30 4.28 85.60 
4.สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 36 30 3.25 65.00 
5.การจัดการเรียนการสอน 36 30 4.13 82.60 
6. การวัดประเมินผล 36 30 4.25 85.00 
7. การเรียนรู้ตลอดหลักสูตรได้
พัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 

36 30 4.13 82.60 

รวม 36 30 4.06 81.20 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
6 ระดับ 

(คะแนน 0-5) 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

1 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 3.3-1  รายงานอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสาขาวิชาการการจัดการทางวัฒนธรรม  
วฒ 3.3-2 รายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 
ผู้ก ากับดแูลตัวบ่งชี้:  
1.นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

 
การรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 3 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. การจัดระบบการดูแลนักศึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา มีการควบคุมก ากับให้จ านวนนักศึกษาต่อ 

อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1. เครือข่าย องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างความ
ร่วมมือแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน ถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้แก่นักศึกษา และเป็นแหล่งฝึกภาคสนาม 

2. มีช่องทางในติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่
ปรึกษาและนักศึกษาที่หลากหลาย เช่น เบอร์
โทรศัพท์ อีเมลล์ face book เป็นต้น 

2. มีชุมชนใกล้มหาวิทยาลัยเป็นฐานการเรียนรู้ 

3. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบัน เพ่ือส่งเสริม
การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่นักศึกษา  

3.มีแผนในการคงอยู่ของนักศึกษา 100 % ในปีการศึกษา 
2560  

4. การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่เสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดสอนต้องผ่านการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควรมีบทบาทหน้าที่ ใน
การบริหารจัดการ 3 ด้านที่ส าคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
เรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน ระบบประกันคุณภาพในการด าเนินการหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตร 
การเรียนการสอน และการประเมินผู้ เรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดรายวิชาที่มีเนื้อหาที่
ทันสมัย ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลารวมทั้งการวางระบบผู้สอนและอาจารย์ที่
ปรึกษา ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนา
นักศึกษาให้เต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ และส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21   

  การประกันคุณภาพหลักสูตรในองค์ประกอบนี้พิจารณาได้จากตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้ 
 
ตัวบ่งช้ี  จ านวน  4  ตัวบ่งช้ี คือ 
  ตัวบ่งช้ีที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
  ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  5.3  การประเมินผู้เรียน 
  ตัวบ่งชี้ท่ี  5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 แม้ทุกหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาเปิดให้บริการต้องผ่านการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และมีการปรับปรุงทุก 5 ปี แต่ผู้บริหารต้องรับผิดชอบในการควบคุมก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย 
ก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปิดรายวิชาต่างๆ ทั้งวิชาบังคับและ
วิชาเลือกที่เน้นนักศึกษาเป็นส าคัญ โดยสนองความต้องการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน ส าหรับหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาต้องเน้นการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและ การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการ 
ด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 1.การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
 2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 

หมวดที ่4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน 
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 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงานทั้งหมด ที่ท า
ให้หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ 

เกณฑ์การประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่ 
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มกีลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ด ี
โดยมีหลักฐานเชิงประจกัษ์
ยืนยัน และกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดี
ได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน 
สรุปผลรายวิชาเฉพาะที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา   

รหัส 
 ชื่อวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W Audit 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

1000211 การ
เขียนทาง
วัฒนธรรม  

1/2559  2 1             3  

3000104   การ
จัดนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม 

1/2559  1 1 1            3  

2000218 ศาสนา
กับวิถวีัฒนธรรม
ทย 

1/2559 1  1 1            3  

2054205 ดนตรี
และนาฏศิลป์
พื้นบ้าน 

1/2559 1  1 1            3  

2541202 
ภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม 

1/2559 1 1 1             3  

1000201  ศิลปะ
กับการออกแบบ
ทางวัฒนธรรม 

1/2559   1 2            3  
 
 

3563116การ 2/2559  1 1 1            3  
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รหัส 
 ชื่อวิชา 

ภาค/ 
ปีการ 
ศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F S U IP NP I W Audit 
ลง 

ทะเบียน 
สอบผ่าน 

จัดการวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์   
 3000130 
การตลาดทาง
วัฒนธรรม การตลาดทางวัฒนธรรม 

2/2559 3 5 2  1           11  

4000120เตรียม
ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2/2559 2  1             3  

1541408ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับ
วรรณคดีไทย 

2/2559  2 1             3  

200210 อาหาร
ท้องถิ่น 

2/2559  1 2             3  

3000903 การวจิยั
วัฒนธรรม 

2/2559 5             1  6  

4000905 การ
สัมมนาทาง
วัฒนธรรม 

2/2559 4 1    1          6  

2532102 สังคม
และวัฒนธรรม 

2/2559 2    1           3  

4000108 การ
ประเมินผล
โครงการทาง
วัฒนธรรม 

2/2559  2  1            3  

2000628 
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารทาง
วัฒนธรรม 

2/2559  2   1           3  

3000904 
วัฒนธรรม
เปรียบเทียบ 

2/2559 1 2              3  

การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1/2559 5               5  

ภาษาอังกฤษเพื่อ
งานวัฒนธรรม 1  

1/2559  2  1            3  

การน าเที่ยวทาง
วัฒนธรรม  

1/2559  2 1             3  
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1. การออกแบบหลักสูตรและสาระวิชาในหลักสูตร  
1.1 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

เพ่ือเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2560) โดยมีหลักเกณฑ์ในปรับปรุงหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร  โดยออกแบบหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดย
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้   

1.1.1 สามารถเป็นนักจัดการทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพทั้งในด้านวิชาการและทักษะในวิชาชีพ 
สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการองค์กรในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือ
สามารถเป็นผู้ประกอบการที่พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 

1.1.2 มีความรู้ความเข้าใจในวิทยาการด้านการจัดการจัดการทางวัฒนธรรมที่สามารถส่งเสริม
คุณภาพชีวิต และสุนทรียภาพให้แก่ประชาชน โดยอาศัยพ้ืนฐานแห่งภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น 
วัตถุดิบในชุมชน และองค์ความรู้ในกระบวนการอุตสาหกรรมประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมให้มีคุณภาพ ทั้งตามสมัยนิยมและน าสมัยนิยม 

1.1.3 สามารถน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการจัดการจัดการทางวัฒนธรรมของไทย 
ให้เป็นศูนย์กลางของแหล่งความรู้ด้านวัฒนธรรมของประเทศ โดยเฉพาะภาคอีสานและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

1.1.4 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพทางด้านการจัดการทางวัฒนธรรม 
1.1.5 สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและนวัตกรรมได้อย่างเหมาะสม 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ 
 2.1 สาขาวิชามีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดภาคเรียนในปี
การศึกษา 2559 จัดท าแผนการเรียนร่วมกัน โดยร่วมกันพิจารณา มคอ.3 และ5 ความต้องการของนักศึกษา ความ
ทันสมัยของรายวิชา ตลาดแรงงาน ความต้องการของผู้ประกอบการ เพ่ือน ามาปรับปรุงแผนการสอน และกลยุทธ์การ
สอนให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับยุคสมัย ความต่อเนื่องของเนื้อหาในแต่ละรายวิชา ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้มี
การปรับแผนการเรียนการสอน  
 2.2 หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนและเตรียมความพร้อมส าหรับการจัดการเรียนการสอน โดยน าผล
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ของปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย 
และค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์วิชา และน าผลจากการทบทวน มคอ.5 ในแต่ละรายวิชา ผลการประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มาปรับปรุงงการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ในปี
การศึกษา 2559 นักศึกษาได้เสนอแนะให้เน้นการสอนที่น าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้จริง การพัฒนานักศึกษาให้
มีทักษะการใช้สื่อ เทคโนโลยี และการน าเสนอในรูปแบบใหม่ๆ นอกจากนี้นักศึกษาได้สะท้อนกลับรูปแบบการเรียน
การสอน ที่เน้นชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ และการใช้โครงการเป็นฐานการเรียนรู้ ท าให้นักศึกษาได้เกิดการ พัฒนา
ตนเอง สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริง สาขาวิชาจึงได้มีการปรับเนื้อหารายวิชาและเทคนิคการสอนให้มีความ
ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  
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 2.3 หลักสูตรก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาจัดท า มคอ.3 ในแต่ละรายวิชา โดยก าหนดน้ าหนักคะแนนผล
การเรียนรู้ที่ยกมาจาก มคอ.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้จึงตรงกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนดในแต่ละรายวิชาและ
หลักสูตร 
 2.4 หลักสูตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ก าหนดในค าอธิบายรายวิชาอย่าง
ครบถ้วน  
 2.5 หลักสูตรมีการจัดแผนการเรียนของนักศึกษาเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรและข้อก าหนดของ
มหาวิทยาลัย และจัดแผนการเรียนให้กับนักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามเวลาของหลักสูตร ในกรณีที่นักศึกษามีผล
การเรียนซึ่งๆไม่เป็นไปตามแผนการเรียนตลอดหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้ หลักสูตรมีแนวทางให้นักศึกษาขอเปิด
รายวิชา ภาคฤดูร้อนนอกแผนการเรียนเพื่อให้ส าเร็จการศึกษาได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย 
 

ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
6 ระดับ 

(คะแนน 0-5) 

บรรลุเป้าหมาย 
(,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน 
 

รายการหลักฐาน 
หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 5.1-1 มคอ.2 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2554) 
วฒ 5.1-2 มคอ.2 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 
วฒ 5.1-3 มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 ทุกรายวิชา 

วฒ 5.1-4 มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 ทุกรายวิชา 

วฒ 5.1-5 บันทึกประชุมเรื่องการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 

วฒ 5.1-6 แผนการเรียนตลอดหลักสูตรปีการศึกษา 2559 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
1. นายคมสัน  เหมือนชาติ 
2. นางสาวสุชานาถ  บุญเที่ยง 
3. นายวราวุฒิ  ทิวะสิงห ์
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 หลักสูตรต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอน ในวิชานั้นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้
ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต้องให้ความส าคัญกับ
การก าหนดหัวข้อวิทยานิพนธ์ การก าหนดอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระที่เหมาะสมกับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ให้นักศึกษาได้รับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระต้องสามารถให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาหัวข้อจนถึงการท าวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ การสอบป้องกัน และการเผยแพร่ผลงานวิจัยจน
ส าเร็จการศึกษา 
 กระบวนการเรียนการสอนส าหรับยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ 
ตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม  ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมี
ส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้สื่อ
เทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการ
เรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเทคนิคการสอนจะเน้นการวิจัยเป็นฐาน การเรียนแบบ
ใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น 
 ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน  ในประเด็นที่
เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
 1. การก าหนดผู้สอน 
 2. การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)  
การจัดการเรียนการสอน 

3.การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ   
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้อง    
กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
 5. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา           ที่มี
ความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 6. การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ 
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
 ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนิน
ด าเนินงานทั้งหมด ที่ท าให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน การจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ก่อให้เกิดผลการเรียนรู้บรรลุเป้าหมาย  
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เกณฑ์การประเมิน    

0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มีแนวคิดใน
การก ากับติดตาม
และปรับปรงุ 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มกีลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมิน
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี
โดยหลักฐานเชิง
ประจักษย์ืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายการเป็น
แนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
ผลการด าเนินงาน : 
1. การก าหนดผู้สอน 
 1.1 สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมจัดให้มีการประชุมเตรียมการสอน โดยได้ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอน
ของสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนทุกท่านจบ
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมหรือสาขาที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมศาสตร์ และรายวิชาที่จัดให้
อาจารย์แต่ละท่านสอน จะมีเกณฑ์ในการก าหนดอาจารย์ประจ าวิชาจากประสบการณ์ในการสอนและ
ประสบการณ์ด้านงานวิจัย โดยให้อาจารย์กรอกประวัติการสอนและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านและน ามาก าหนด
ภาระการสอนในแต่ละภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2 รายวิชา/คน  โดยสาขาจะจัดอาจารย์ผู้สอนไว้ในแผนการเรียน
ตลอดหลักสูตรของนักศึกษา เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการพบกันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจ าวิชาตลอด
หลักสูตร  

1.2 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้มีการก าหนดให้นักศึกษาได้เรียนจากอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ท่ีหลากหลาย โดยได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ ศึกษาดูงาน เชิญอาจารย์ภายนอกหลักสูตรที่มีความ
เชี่ยวชาญมาช่วยสอน เช่น รายวิชาการตลาดทางวัฒนธรรม  รายวิชากฎหมายเกี่ยวกับงานวัฒนธรรม  

1.3 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้มีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอนในแต่
ละรายวิชา ได้ปรับเปลี่ยนผู้สอน ดังนี้ (Check) 
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 1) รายวิชา การสัมมนาทางวัฒนธรรม ซึ่งเดิม ดร.สุชานาถ บุญเที่ยง เป็นผู้สอน เปลี่ยนมาเป็น อาจารย์ว
ราวุฒิ  ทิวะสิงห์ เป็นผู้สอนในปีการศึกษา 2/2559 เนื่องจากภาระงานสอนของอาจารย์เดิมมีมาก และอาจารย์
ที่มาแมนนั้นมีประสบการณ์ในการจัดการสัมมนาตามค าอธิบายรายวิชาดังกล่าว   

 2) มีการปรับเปลี่ยนแผนการเรียนในปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษารหัส 59 โดยพิจารณาจากความ
ความยากง่าย และความต่อเนื่องของเนื้อหาในแต่ละรายวิชา 
 

2. การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.4 
    2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดปฏิทินการส่ง มคอ. 3 และ มคอ.4 เพ่ือการก ากับ 

ติดตาม ให้เป็นไปตามแผนการเรียนรู้  
    2.2 หลักสูตรฯ ก าหนดให้ทุกรายวิชาต้องมีรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดย อาจารย์ประจ าวิชาทุกท่าน

ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ให้ทันสมัยเป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพ 
ก าหนดกิจกรรมการเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา  และส่งให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตร พิจารณาอนุมัติภายใน 7 วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา หากอาจารย์ท่านส่งช้า ทางหลักสูตรจะมีหนังสือ
แจ้งเตือนเมื่อถึงก าหนดส่ง 

   2.3 หลักสูตรฯ ก าหนดให้อาจารย์ประจ าวิชาต้องแจกรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) ให้แก่นักศึกษาพร้อมทั้ง
อธิบายรายละเอียดดังกล่าวในครั้งแรกที่พบนักศึกษาในรายวิชานั้น และให้ทุกท่านด าเนินการสอนตามก าหนดการ
สอนที่ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) นั้น โดยอาจารย์ที่สอนในรายวิชาเดียวกันต้องใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน
ทั้งสอบกลางภาคและปลายภาค  
 2.4 หลักสูตรฯ มีอาจารย์เต็มเวลาในปริมาณที่เพียงพอ และมีคุณสมบัติด้านความรู้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา มีประสบการณ์และมีเวลาในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถมาพบอาจารย์ประจ า
วิชาได้ที่ห้องพักอาจารย์ หรือติดต่อสื่อสารผ่านระบบ face book และ E-Mail  
 2.5 หลักสูตรได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา โดยได้แต่งตั้งกรรมการทวนสอบ เพ่ือทบทวนใน
ประเด็น เนื้อหาการสอน  การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 , มคอ.5 กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพใช้ 
มคอ. 4  และ มคอ.6) ประเมินการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/การให้เกรด
ถูกต้อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน  
 2.6 จากการทวนสอบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้มีการปรับกลยุทธ์การสอนที่เน้นการจัดการสอน
ตามศักยภาพของนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมออกแบบการจัดการเรียนการสอน การ
ออกแบบประเมินผลการให้คะแนนร่วมกันกับผู้สอน และเน้นกระบวนการเรียนแบบ CBL, และ  PBL เพราะจาก
ผลประเมินของนักศึกษาได้สะท้อนกลับว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เข้าใจ 
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
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 3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ก าหนดให้ทุกสาขาวิชาต้องจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยสาขาวิชาพัฒนาสังคมมีการบูรณาการ   
พันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี โดยระบุรายละเอียดในแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ดังนี้  
 1.การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน มี 3 รายวิชา คือ 
  1.1 รายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยน าเนื้อหาในจัดกระบวนการ การจัดโครงการ
ทางวัฒนธรรมมาใช้ในการบริการวิชาการโครงการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมเพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ : ผ้านาโน 
  1.2 รายวิชาออกแบบทางศิลปะและวัฒนธรรม ได้บูรณาการให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วม
โครงการประกวดสิ่งทอนาโน ปี 2560 ณ เซนทรัลพลาซ่า จังหวัดขอนแก่นและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
  1.3 รายวิชาวิจัยวัฒนธรรม ได้บูรณาการผลงานวิจัยของนักศึกษาในการน าเสนอและบริการ
วิชาการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดชัยภูมิ 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดแผนปฏิบัติราชการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยให้
แต่ละสาขาวิชาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน เสนอโครงการอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงาน ส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ประเพณีสงกรานต์ นอกจากนี้นักศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมแสดงในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการด้านการวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านพัฒนานักศึกษา  
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าผลการประเมิน มาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2560 และ
ปีงบประมาณ 2561 ต่อไป โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม จะได้ด าเนิน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2560 คือโครงการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม, โครงการ
สัมมนาทางวัฒนธรรมเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
4. การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในปีการศึกษา 
2559 จ านวน 11  วิชา ได้แก่ การเขียนทางวัฒนธรรม, การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม,การจัดการวัตถุใน
พิพิธภัณฑ์,  การตลาดทางวัฒนธรรม, เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ, อาหารท้องถิ่น, การวิจัยวัฒนธรรม, การ
สัมมนาทางวัฒนธรรม. ภาษาอังกฤษเพ่ืองานวัฒนธรรม1, การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ. ภาษาอังกฤษเพ่ืองาน
วัฒนธรรม และการน าเที่ยวทางวัฒนธรรม เพ่ือมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ เกิดทักษะ ได้ปฏิบัติและรู้จากการ
ปฏิบัติจริง  
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
6 ระดับ 

(คะแนน 0-5) 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

2.33 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 5.2-1 บันทึกประชุมการจัดท าแผนการศึกษาและก าหนดผู้สอน 
วฒ 5.2-2 ปฏิทินการส่ง มคอ.ประจ าปีการศึกษา 2559 
วฒ 5.2-3 บันทึกการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
วฒ 5.2-4 บันทึกประชุมสาขาวิชาเรื่องพิจารณามคอ. 3 
วฒ 5.2-5 แผนการเรียนปีการศึกษา 2559 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
1.นายคมสัน  เหมือนชาติ  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3  การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 การประเมินนักศึกษามีจดุมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรบัปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (Assessment for 
Learning) การประเมินที่ท าให้นักศึกษาสามารถประเมินตนเองเป็นและมีการน าผลการประเมินไปใช้ในการพฒันาวิธีการ
เรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู ้(Assessment as Learning)     และการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่
แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Assessment of Learning) การประเมินส่วนใหญ่จะใช้เพื่อจุดมุ่งหมาย
ประการหลัง คือ เน้นการได้ข้อมูลเกี่ยวกับสัมฤทธิผล  การเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสง่เสริมให้
มีการประเมินเพื่อจุดมุ่งหมายสองประการแรกด้วย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินต้องให้ความส าคัญกับการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินวิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการให้เกรดที่สะท้อนผลการเรียนรู้ได้อย่าง
เหมาะสม มีการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) มีการใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย
ให้ผลการประเมิน  ที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบตัิงานในโลกแห่งความเป็นจริง (Real World)  และมีวิธีการให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ที่ท าให้นักศึกษาสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ให้ผลการประเมินที่
สะท้อนระดบัความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา ส าหรับหลกัสูตรระดบับัณฑติศึกษา ต้องให้ความส าคัญกับการวาง
ระบบประเมินวิทยานิพนธ์ที่มีคณุภาพด้วย 
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  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 
  1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  3. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 
  4. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวมของผลการด าเนินงาน
ทั้งหมดที่สะท้อนสภาพจริงด้วยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได้ ให้ข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนและผู้เรียนมี แนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 
 

เกณฑ์การประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 
 ไม่มี
แนวคิดใน
การก ากบั
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 
 

 มีระบบมีกลไก 
 ไม่มีการน า
ระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมนิกระบวนการ 
 ไม่มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมนิ
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 
 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 มีการประเมนิ
กระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
 มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มกีลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมนิกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนา/
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรมการ
ด าเนินงาน 
 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษย์ืนยัน 
และกรรมการผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผลอธบิายการ
เป็นแนวปฏบิัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน : 
1.การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

1.1 หลักสูตรฯ ได้มีการก าหนดเกณฑ์ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็น 5 ด้าน ได้แก่ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม มคอ. 2 และน ามาก าหนดกลยุทธ์
วิธีการสอนตาม มคอ.3 โดยมีการก าหนดน้ าหนักคะแนนของรายวิชาซึ่งมีทั้งรายวิชาทฤษฏี รายวิชาที่มีทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา  

 1.2 เมื่อเปิดภาคการศึกษาอาจารย์ทุกท่านแจก มคอ. 3 ให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับ
รายละเอียดของรายวิชาที่จะต้องศึกษาตลอดจนเกณฑ์ในการประเมินผลรายวิชา  

 1.3 ในการประเมินผลของผู้เรียนดังกล่าวนั้น สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้ใช้เครื่องมือ ที่
หลากหลายในการประเมินแล้วแต่สภาพของรายวิชา มีการวัดผลจากข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน   งานที่
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มอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การเข้าเรียน การมีส่วนร่วมในห้องเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ที่
คณะฯ สาขาวิชาฯ หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น  

 1.4 การประเมินผลการเรียนการสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษานั้น อาจารย์ผู้สอนจะตัดเกรดตามเกณฑ์ที่
ก าหนด จ านวน 8 เกรดซึ่งเป็นเหมือนกันทุกคน โดยนักศึกษาได้ทราบเกณฑ์นี้แล้วตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกับอาจารย์
ประจ าวิชา ซึ่งได้แจ้งรายละเอียดไว้ใน มคอ.3  

 1.5 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้มีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพ่ือประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  

 1.6 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และท าการปรับปรุงใน มคอ.3 
รายวิชาปีการศึกษา 1/2560  

 
2.การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
   2.1 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม มีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เพ่ือทบทวน 
รายละเอียดของแต่วิชาที่มีการเรียนการสอน เนื้อหารายวิชา ประเมินการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/
ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/การให้เกรดถูกต้อง ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF  
    2.2 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้จัดประชุมพิจารณาเกรดในระดับสาขาก่อนส่งผลการเรียนของนักศึกษา
ให้กับคณะ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของการประเมินผลการเรียนรู้  
    2.3 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้มีการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา พิจารณารายละเอียด 
ดังนี้  
 1) เนื้อหาการสอน  การประเมินรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3 , มคอ.5 กรณีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ใช้ มคอ. 4  และ มคอ.6) 
 2) ประเมินการให้คะแนนจากกระดาษค าตอบ/ข้อสอบ/ใบงาน/รายงาน/ผลงาน/การให้เกรดถูกต้อง 
 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอน 
 4) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน TQF 
    2.4 สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้น าผลการประเมินมาวิเคราะห์และท าการปรับปรุงการเรียนการสอน 
การประเมินการให้คะแนน  การมอบหมายงาน ซึ่งระบุใน มคอ.3 ปีการศึกษา 1/2560 
 
3. การก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดท าปฏิทินการส่ง มคอ.4 มคอ.6 และ มคอ.7 เพ่ือก ากับติดตามการส่ง 
มคอ.ในแต่ละภาคการศึกษา  ซึ่งสาขาการจัดการทางวัฒนธรรม ได้จัดประชุมและก าหนดให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 
และ มคอ.6 ให้หัวหน้าสาขาจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดประชุมหลักสูตร และส่งคณะภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นภาคการศึกษา ส่วน มคอ.7 ส่งคณะภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในรูปแบบเอกสาร และส่งไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุวันที่ส่งและรับให้ชัดเจน 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนการประเมินตนเอง 
6 ระดับ 

(คะแนน 0-5) 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

2 คะแนน 3 คะแนน 3 คะแนน   4 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 5.3-1-1 รายละเอียดหลักสูตร มคอ.2 
วฒ 5.3-2-2 มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 ทุกรายวิชา 
วฒ 5.3-2-3 มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 ทุกรายวิชา 
วฒ 5.3-2-4 บันทึกประชุมสาขาวิชา การพิจารณาเกรดระดับสาขา 

วฒ 5.3-2-5 บันทึกประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
1นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
1. นายวราวุฒิ   ทิวะสิงห์ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ผลการด าเนินงานของหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่หลักสูตร  แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้
ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตร (มคอ.7)  

เกณฑ์การประเมิน 
มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน เท่ากับ 0 

 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน เท่ากับ 3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน เท่ากับ 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี มีค่าคะแนน เท่ากับ 4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน เท่ากับ 4.75 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีมีค่าคะแนน เท่ากับ 5.00 
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สูตรการค านวณ 
   1. ค านวณหาค่าร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตามสตูร 

จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ที่ด าเนินการได้จริง x 100 

จ านวนตัวบง่ชีผ้ลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ที่ต้องด าเนินงานในปีการศึกษานั้นๆ 

   2. น าคา่ร้อยละจากข้อ 1 มาค านวณคะแนนดังนี้ 
   2.1 ค่าร้อยละ100    คิดเป็น 5 คะแนน 
  2.2 ค่าร้อยละ80      คิดเป็น 1 คะแนน 
  2.3 ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 80   คิดเป็น 0 คะแนน 
  2.4 ค่าร้อยละที่มากกว่า 80 และไม่เกินร้อยละ 100ให้น ามาคิดคะแนนดังนี้ 

 คะแนนทีไ่ด้  =  1 + 0.2 (ค่าร้อยละที่ค านวณไดจ้าก 1 – 80) 

หมายเหตุ 0.2 หมายถึง สัดส่วนของคะแนน 4  โดยคิดจากร้อยละระหว่าง 80 ถึง 100 
 

ผลการด าเนินงาน 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  วฒ 5.4-1 รายงาน
การประชุม 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

  วฒ 5.4-2 
รายละเอียด  มคอ.2 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ เปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  วฒ5.4-3 ปฏิทินการ
ส่ง มคอ. 
วฒ5.4-4 มคอ.3 ปี
การศึกษา 2559 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน              ผล
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

  วฒ5.4-5 ปฏิทินการ
ส่ง มคอ. 
วฒ5.4-6 มคอ.5 ปี
การศึกษา 2559 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  วฒ 5.4-7 รายงาน
ผการด าเนินงานของ
หลักสตูร มคอ.7 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวชิาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

  วฒ5.4-8 รายงานผล
การทวนสอบ ปี
การศึกษา 2559 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

หลักฐาน/
เอกสารอ้างอิง 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

  วฒ5.4-9  
วฒ5.4-10  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน การ
จัดการเรียนการสอน 

   

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

  วฒ5.4-11 หนังสือ
เชิญและรูปภาพเข้า
ร่วมกิจกรรม 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนประจ าสาขาวิชา 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  วฒ5.4-12  
ผลประเมินความพึง
พอใจของบัณฑิต 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  วฒ5.4-14 ผล
ประเมินความพึง 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12    
จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1-5 5   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที่ 1-5 100   
จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน     

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้     

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ 

เหตุที่ท าให้
ผิดปกติ 

มาตรการแก้ไข 

ไม่มี      

      

 
 

การไม่เปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ปี

การศึกษา 
เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

ไม่มี    

    

 
 



รายงานผลการประกันคณุภาพภายในระดับหลักสตูร สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม 2559  63 
 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผนการสอน 

รหัส ชื่อวิชา หัวข้อที่ขาด สาเหตุทีไ่ม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่มี    

    

 

การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

หลักฐาน 

ไม่มี    
    
 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา (น ามาจากตารางสอนในภาคนั้นๆ) 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ หลักฐาน 
ไม่มี     
     
 

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
(น ามาจาก มคอ.5 แต่ละวิชา) 

รหัส ชือ่วิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการ
ประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง ระดับ 

มี ไม่มี 
1000211 การเขียน
ทางวัฒนธรรม  

1/2559 /  เน้นการออกภาพสนามเพื่อให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจ
หรือข้อมูลในการเขียน 

4.37 

3000104   การจัด
นิทรรศการทาง
วัฒนธรรม 

1/2559 /  จัดนิทรรศการจริง  4.37 

3000904 วัฒนธรรม
เปรียบเทียบ 

1/2559 /  - 3.68 

3563116การจดัการ
วัตถุในพิพิธภัณฑ์   

2/2559 /  บูรณาการกับงานศิลปวัฒนธรรม  4.25 

3000130 การตลาด
ทางวัฒนธรรม การตลาดทางวัฒนธรรม 

2/2559 /  บูรณาการกับงานศิลปวัฒนธรรม 3.95 

4000120เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

1/2559 /  ให้นักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุม การ
แลกเปลีย่น การจดักระบวนการดา้นวัฒนธรรม  

4.37 
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1541408ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับ
วรรณคดีไทย 

2/2559 /  หาสื่อการสอนเพิ่มเติมอาทิ หนังสอือ่านเพิ่มเติม 4.75 

200210 อาหาร
ท้องถิ่น 

2/2559 /  จัดกาสถานท่ีที่เหมาะในการเรียนการสอน เพื่อ
ปฏิบัติการด้านอาหาร  

4.37 

3000903 การวจิยั
วัฒนธรรม 

2/2559 /  เพิ่มเตมิการสืบค้นเอกสารและการอ้างอิงเอกสาร  3.86 

4000905 การสัมมนา
ทางวัฒนธรรม 

2/2559 /  จัดกิจกรรมการสัมมนาจริง  3.95 

2532102 สังคมและ
วัฒนธรรม 

1/2559 /  จัดทัศนศึกษานอกสถานท่ี  4.37 

4000108 การ
ประเมินผลโครงการ
ทางวัฒนธรรม 

1/2559 /  ฝึกปฏิบัตจิริงและบูรณาการกับกจิกรรมวิชาการ 
บริการวิชาการหรือศิลปวัฒนธรรม  

3.54 

2000628 
ภาษาอังกฤษเพื่องาน
ทางวัฒนธรรม2 

2/2559 /  จัดอบรมเพิ่มเตมิกับชาวต่างชาต ิ 4.50 

การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

1/2559 /  - 4.75 

ภาษาอังกฤษเพื่องาน
วัฒนธรรม 1  

1/2559 /  จัดอบรมเพิ่มเตมิกับชาวต่างชาต ิ 4.50 

การน าเที่ยวทาง
วัฒนธรรม  

1/2559 /  จัดทัศนศึกษานอกสถานท่ี 4.50 

ศิลปะกับการออกแบบ
ทางวัฒนธรรม 

1/2559 /  ฝึกปฏิบัตจิริงและบูรณาการกับกจิกรรมวิชาการ 
บริการวิชาการหรือศิลปวัฒนธรรม 

4.37 

เทคโนโลยยี
สารสนเทศเพื่องาน
วัฒนธรรม 

1/2559 /  ฝึกปฏิบัตจิริงและบูรณาการกับกจิกรรมวิชาการ 
บริการวิชาการหรือศิลปวัฒนธรรม 

3.86 

 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม เฉพาะวิชาบังคับ ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเฉลี่ย 4.23 อยู่ใน
ระดับ ดี 
 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
ต่างๆ  

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน 

คุณธรรมจริยธรรม จุดอ่อน  
-ส่งงานไม่ตรงต่อเวลา 
-นักศึกษาบางส่วนเข้าเรียนไม่
ตรงตามเวลา 

-ก าหนดให้ทุกรายวิชามี
แนวทางปฏิบัติ สร้าง
ข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
ผู้สอนกับนักศึกษา เพื่อให้

บันทึกประชุม
การทวนสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
ต่างๆ  

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน 

-การอ้างอิงแหล่งข้อมูลไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
จุดแข็ง  
-นักศึกษามีจิตอาสาท ากิจกรรม
ของคณะและมหาวิทยาลัย  
-ช่วยเหลืองานอาจารย์ 
-มีความรักในศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เช่น แต่งกายพ้ืนถิ่น 
การใช้ภาษาท้องถิ่น การบริโภค
อาหารท้องถิ่น 

เกิดความตระหนักในเรื่อง
ระเบียบวินัยความตรงต่อ
เวลา 
- มีใบลงเวลาเรียนทุก
รายวิชา และแจ้งเตือนใน
กรณีขาดเรียน และมาเรียน
สายเป็นประจ า 
-จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการอ้างอิงข้อมูล
สารสนเทศให้กับนักศึกษา 

ความรู้ จุดอ่อน 
- นั กศึ กษา ไม่ มี ก ารค้ นคว้ า
เ พ่ิ ม เ ติ ม จ า ก ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 
- นั กศึกษายั งมีความเข้ า ใจ
เ กี่ ย วกั บแนวคิ ด  ทฤษฎี  ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาค่อนข้างน้อย 
- นั ก ศึ ก ษ า มี ก า ร ติ ด ต า ม
สถานการณ์ปัญหาและแนวคิด
ทางสังคมใหม่ๆ ค่อนข้างน้อย  
จุดแข็ง  
- มี ความรู้ และความเข้ า ใจ
เกี่ยวกับในการพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรม  

1.เน้นกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Project Based 
Learning (PBL) 
Community Based 
Learning (CBL) โดย
เชื่อมโยงกับสถานการณ์
ปัญหาและแนวคิดทางสังคม
ใหม่ๆ  
2. วางกรอบการประเมิน 
และการท างานร่วมกับ
นักศึกษา 

 

ทักษะทางปัญญา จุดอ่อน 
-นักศึกษามีทักษะการคิดเชิง
ระบบค่อนขา้งน้อย 
- ยังขาดทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ 
-ยังขาดทักษะการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า 

1.เน้นกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ Project Based 
Learning (PBL) 
Community Based 
Learning (CBL)  
2. เน้นกระบวนการ
แลกเปลี่ยนในชั้นเรียน โดย
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ

ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
ต่างๆ  

แนวทางแก้ไขปรับปรุง หลักฐาน 

จุดแข็ง 
-นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้
ความรู้มาจัดท าโครงการเพ่ือ
พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมได้ 

ให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์
ประเด็น/สถานการณ์ใกล้ตัว 
เช่น ภายในสาขา 
มหาวิทยาลัย และเชื่อมโยง
สู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
บุคคลและความรับผิดชอบ 

จุดอ่อน 
-นักศึกษาไม่กล้าแสดงความ
คิดเห็นในห้องเรียน 
-นักศึกษามีทักษะในการ
วางแผนในการท างานร่วมกัน
น้อย ท าให้แบ่งบทบาทการ
ท างานไม่ชัดเจน  
จุดแข็ง 
-นักศึกษามีทักษะการปรับตัว
ร่วมกับคนในชุมชนและภาคี
เครือข่ายได้ 

-เน้นการท ากิจกรรมกลุ่มให้
พูดคุยในกลุ่มมากข้ึน โดยใช้
กระบวนการ Mind 
Storming / Brain 
Storming เพ่ือให้เข้าถึง
จิตใจและยอมรับความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน 
-มีกระบวนการวางแผนการ
ท างานกลุ่มร่วมกันในชั้น
เรียน  

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จุดอ่อน 
-นั ก ศึ ก ษ า มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นค่อนข้างน้อย 
-นั ก ศึ ก ษ า มี ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ 
Microsoft Office ค่อนข้าง
น้อย 
-นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษา 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ค่อนข้าง
น้อย 
จุดแข็ง 
-ไม่มี-  

1.จัดกิจกรรมอบรมการใช้ 
Microsoft Office การ
น าเสนองาน การพูดในที่
ชุมชน  
2. แนะน าแหล่งสืบค้นข้อมูล
ให้กับนักศึกษา 
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การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี   ไม่มี   
 

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัด 
หรือเข้าร่วม 

จ านวน สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ 

  
อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

โครงการติดตั้งระบบ
และฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ThaiJo  

2 - -น ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการสอนรายวิชาวิจัยทาง
วัฒนธรรม  

ประชุมปฏิบัติการ
นานาชาติ ว่าด้วยการ
จัดการมรดกโลกทาง
ศาสนาในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ระหว่างวันที่ 
๑๗ - ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๐ ณ 
กรุงเทพมหานคร และ 
จังหวัดนครพนม 

1 - -น ามาใช้เป็นเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่ม
วิชาเฉพาะด้าน เรื่องการจัดการมรดกโลกทางศาสนาใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

การอบรมเรื่องธรรมาภิ
บาลในการพัฒนาคณะ 
15-17 มีนาคม 2560 

1  -การประยุกต์ในการการเรียนสอนด้านการจัดการ
องค์กร ธรรมภิบาลของผู้น าองค์กร 

การอบรมเรื่องจิตวิทยา
การบริหารงาน วันที่ 
19-21 ธันวาคม 2559 

1  -การประยุกต์ในการการเรียนสอนด้านการบริหารงาน
ทางวัฒนธรรม 

การอบรมเรื่อง
นักวิชาการเพ่ือสังคม 
23-27 มกราคม 2560 

1  -การประยุกต์ในการการเรียนสอนด้านคุณธรรม
จริยธรรม 

การอบรมเรื่องเส้นทาง
ลัดสู่ความเป็นเลิศ
ทางการวิจัยยุค 4.0 
plus 

1  -การประยุกต์ในการการเรียนสอนด้านวิจัยวัฒนธรรม 
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ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
บรรลุเป้าหมาย 

(,) 
เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4.5 คะแนน ร้อยละ 80 4.5 คะแนน  ร้อยละ 95 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 5.4-1  รายงานการประชุม 
วฒ 5.4-2  รายละเอียด  มคอ.2 
วฒ5.4-3  ปฏิทินการส่ง มคอ. 
วฒ5.4-4 มคอ.3 ปีการศึกษา 2559 
วฒ5.4-5 ปฏิทินการส่ง มคอ. 
วฒ5.4-6  มคอ.5 ปีการศึกษา 2559 
วฒ5.4-7  รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
วฒ5.4-8  รายงานผลการทวนสอบ ปีการศึกษา 2559 
วฒ5.4-9 หนังสือเชิญและรูปภาพเข้าร่วมกิจกรรม 
วฒ5.4-10 ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย (มีคะแนนเฉลี่ย 4.94) 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
1. นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
1. นายวราวุฒิ  ทิวะสิงห ์

 
การรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 5 
 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
3. มีระบบ ก ากับติดตามการจัดท า มคอ. 3, 
4,5,6,7 
4. มหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชาสนับสนุนให้
อาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1.การสร้างความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย ภายนอก 
ในเสริมศักยภาพด้านความรู้  และให้ข้อเสนอแนะต่อ
การปรับปรุงกลยุทธ์การเรียนการสอน และการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 ความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ได้แก่ ความพร้อมทางกายภาพ 
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของนักศึกษา ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวย ความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหลง่เรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนบัสนุนเหล่านี้ ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพ
พร้อมใช้งาน ทนัสมัยโดยพิจารณาการด าเนนิการปรบัปรุงพฒันา จากผลการประเมิน ความพงึพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย ์
  ในการรายงานการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ ให้อธิบายกระบวนการหรือแสดงผล   
การด าเนินงานในประเด็นที่เก่ียวข้องอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
  1. ระบบการด าเนนิงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มี
สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
  2. จ านวนสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
  3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพงึพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนบัสนนุการ
เรียนรู ้
  ในการประเมินเพื่อให้ทราบว่าอยู่ในระดับคะแนนใด ให้พิจารณาในภาพรวม                          ของ
ผลการด าเนินงานทั้งหมดที่สะท้อนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 

เกณฑ์การประเมิน    
0 1 2 3 4 5 

 ไม่มีระบบ  
 ไม่มีกลไก 

 ไม่มีแนวคิด
ในการก ากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
 ไม่มีข้อมูล
หลักฐาน 

 

 มีระบบมีกลไก 

 ไม่มีการน าระบบ
กลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ 
 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบกลไก
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 มีระบบมีกลไก 

 มีการน าระบบกลไกไปสู่
การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมิน
กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีระบบ มกีลไก 

 มีการน าระบบกลไกไป 

สู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนาการ
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดโีดยมี
หลักฐานเชิงประจกัษย์ืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้
เหตุผลอธบิายการเป็นแนวปฏบิัติที่
ดีได้ชัดเจน 

 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
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ผลการด าเนินงาน  
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้
มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมได้มีการจัดท าแผน กิจกรรม ในระดับสาขา และมีการส ารวจ
ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์และนักศึกษาโดยใช้วิธีการประชุมร่วมกันในระดับสาขาและเสนอ
ต่อคณะ 
  คณะได้จัดประชุมการท าแผนปฏิบัติราชการร่วมกับทุกหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ โดยมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ อย่างเพียงพอ  
   

2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
ในระดับคณะฯได้จัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

   1. มีบริการถ่ายเอกสารการสอนส าหรับอาจารย์และนักศึกษาฟรี  
2.จัดท าห้องเรียนรู้ส าหรับให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหนังสือ และเป็นห้องท างานส าหรับนักศึกษา  
3.ติดตั้งอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกห้อง เช่น เครื่องฉายโปรเจ็ค

เตอร์ กระดานไวท์บอร์ด เป็นต้น  
4.ปรับสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้น่าเรียน ได้แก่ การจัดโต๊ะเก้าอ้ีให้เพียงพอ ความสะอาด 

ติดพัดลมทุกห้อง 
  5.ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
เพ่ือผลิตเอกสารทางด้านวัฒนธรรม เครื่องปรินเตอร์ส าหรับงานออกแบบทางด้านบรรจุภัณฑ์และเครื่องเข้าเล่ม
เอกสารเพ่ือให้บริการการเรียนการสอนในรายวิชาของสาขาเช่น การจัดท ารายงาน การจัดท าเอกสารประกอบการ
สัมมนา เอกสารประกอบโครงการส าหรับนักศึกษา  
  ระดับมหาวิทยาลัยได้จัดบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ 

1.มีจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตในระบบไร้สายในอาคาเรียนทุกอาคาร  
2.จัดหาและสนับสนุนงบประมาณส าหรับซื้อหนังสือ สิ่งพิมพ์ รวมถึงฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้น  
3.มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยจัดโต๊ะ เก้าอ้ี ตามอาคารต่างๆ รวมทั้งการ

ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมเพ่ือแก้ปัญหาจ านวนห้องเรียนที่ไม่พอเพียง  
4.จัดให้มีบริการห้องพยาบาล และระบบส่งต่อสถานพยาบาลเมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย  

 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
 จากผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์ ในปีการศึกษา 2558 เรื่องสภาพห้อง
ที่ไม่พร้อม ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น โปรเจคเตอร์ โต๊ะ เก้าอ้ี ไม่เพียงพอ สาขาวิชาได้เสนอต่อที่ประชุม
ของคณะฯ เพ่ือปรับปรุง ซึ่งในปีการศึกษา 2559 คณะได้มีการปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องฉาย โปรเจ็คเตอร์ใน
ห้องเรียน มีการส ารวจโต๊ะ เก้าอ้ี ก่อนเปิดเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับห้องเรียน โดยผลการประเมินความ
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พึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
เพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากปีการศึกษา 2558  
 ส าหรับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2559 มี
คะแนนเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก และน าผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะ เพ่ือปรับปรุงแผนที่เกี่ยวข้องกับการ
สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 
 ในเชิงข้อเสนอแนะต่อนโยบายด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมได้น าเสนอ
โครงการปรับปรุงบ้านนาดอนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ โดยด าเนินงานในปีการศึกษา 2560  ซึ่งเป็นมีผลจากการน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม ปัจจุบันเริ่มด าเนินการปรับปรุงแล้วและคาดว่าจะส าเร็จสมบูรณ์
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  
ผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมิน 
ปีท่ีแล้ว 

เป้าหมาย 

 

คะแนนประเมินตนเอง 
6 ระดับ 

(คะแนน 0-5) 

บรรลุเป้าหมาย 
 (,) 

เป้าหมาย 
ปีถัดไป 

4 คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน  4 คะแนน 
 
รายการหลักฐาน 

หมายเลข รายการหลักฐาน 

วฒ 6.1-1 โครงการห้องปฏิบัติการผลิตสื่อสารสนเทศ ภาพกิจกรรม  
วฒ 6.1-2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสรุป

แนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
วฒ 6.1-3 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสรุป

แนวทางปฏิบัติเพ่ือพัฒนาการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
วฒ 6.1-4 ภาพโครงการปรับปรุงนาดอน 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้:  
       1. นายกิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 

  ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน: 
       1.นายวราวุฒิ  ทิวะสิงห ์

 
การรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา องค์ประกอบท่ี 6 
 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา 
1. นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชามีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนที่
เหมาะสมและจ าเป็นต่อการเรียนการสอน 

1.การมีศูนย์เรียนรู้บ้านนาดอนจะท าให้นักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมมีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มากข้ึน มีบรรยากาศการท างานด้าน
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2. คณะมีการส ารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อท า
แผนปฏิบัติราชการงบประมาณต่อการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เหมาะสมให้แต่ละสาขาวิชา 
3. มีห้องสมุดของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูล 
4. สาขาฯได้มีส่วนร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยอันจะมีส่วนในการผลักดันสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ผลอย่าง
เป็นรูปธรรม  

ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น  

 
ส่วนที ่3 

สรุปผลการประเมิน 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 14 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ในกลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน 
 ผลการประเมินตนเองของสถาบัน พบว่าได้ด าเนินการตามภารกิจของสถาบัน อย่างครบถ้วน โดยมีผล
การประเมินทั้ง 6 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ อยู ่ในระดับดี มีค่าคะแนน เท่ากับ 2.57 รายละเอียดผลการ
ประเมินแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 

ตารางสรุป ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

การจัดการทาง
วัฒนธรรม 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 

ผ่าน ผ่าน/ไมผ่่าน ผ่าน ผ่าน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต  
ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.51
คะแนน 

 
 3.62 

 
 
 

ผ่าน 

 

ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 
100 

 
 5  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน
ของหลักสูตร 

การจัดการทาง
วัฒนธรรม 

คะแนนประเมิน
ของ

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ตัวต้ัง ผลลัพธ ์(% 
หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

 
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา  
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา -   - 0 

ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4 คะแนน   4 2 

ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4 คะแนน   3 3 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์  
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4  คะแนน   4 2 

ตัวบ่งช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย์    3.33 3.33 
ตัวบ่งช้ี 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.ตรี 2% 
ป.โท 36% 

0 x 5 
0 5 

5 
20  

ตัวบ่งช้ี 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ป.ตรี 6% 
ป.โท 48% 

0 x 5 
0 0 

0.00 
20  

ตัวบ่งช้ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ป.ตรี 2% 
ป.โท 24% 

12 x 5 
0 5 

5 
20  

ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
ป.ตรี 2% 
ป.โท 36% 

  3 3 

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4. คะแนน   3 2 

ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

4 คะแนน   4 2 

ตัวบ่งช้ี 5.3การประเมินผู้เรยีน 4 คะแนน   3 2 

ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 95   4.5 4.5 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 1 

ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3 คะแนน   4 1.00 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ - 2.57 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์
ประกอบ

ท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวนตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลีย่ 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน ผ่าน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 

2 - - 2.1,2.2 4.13 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.1,3.2,3.3 - - 2 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 4.1,4.2,4.3 - - 2.76 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 - 2.65 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6 1 - 6.1 - 1 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน     2.57 ระดับคุณภาพปานกลาง 

 

สรุปจุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะแต่ละองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบ 5 คน ตามเกณฑ์ 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ควรได้รับการบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือความขวัญ

และก าลังใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งจะมีผลต่อมั่นคงของหลักสูตร 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดเด่น 

1. บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 100 

2. บัณฑิตส่วนใหญ่ได้งานท าที่ตรงกับหลักสูตร 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

1. จ านวนของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา มีจ านวนที่แตกต่างมาก 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรจัดให้มีการติดตามผลของบัณฑิตที่ได้งานท า 

 

 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดเด่น 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

1.ควรมีการส่งนักศึกษาไปพัฒนาศักยภาพกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือจะได้มีพัฒนาการที่ดี 
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องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 

จุดเด่น 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 

 

 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดเด่น 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
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บันทึกภาคสนาม 
รายงานการประเมินคุณการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  2559 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
โปรดขีดเครื่องหมาย  ในตัวบ่งชี้ท่ีมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนดด้ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินการ 
ระบุข้อมูลที่ต้องการเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินได้ 
1. การก ากับ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยสกอ. 
เกณฑ์การประเมิน 

 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
 3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   
 5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
  

 6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
 (ถ้ามี) 

  

 7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์     
 8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
  

 9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

  

 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

  

 
 

แบบบันทึกภาคสนาม 
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สรุปผลการประเมิน 
   ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

ประเด็น (องค์ประกอบท่ี 1) 
 

1. ความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
-แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………....................................…………………
……………………………………………………………………………………………………………....................................………………… 
2. ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพได้ (ถ้าจ าเป็น) 
-ไม่มี 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...………………………………......……………………
…………………………………………………………………………………………...........................................................…...……… 
3. ข้อค าถามที่ควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาส าหรับการบริหาร

หลักสูตร 
(1) -................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
(2) -................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 
(3) -................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต  
โปรดระบุคะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ที่ท่านคิดว่าหลักสูตรนั้นมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

3.26 ให้ปรับปรุงแปบบสอบถาม ให้
ครบทุกด้าน 

 
 

2.2 
(ป.ตรี) 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระ(ปริญญาตรี) ภายใน 1 ปี 

5 ให้แก้ไขในเล่ม มคอ.7 ในส่วน
ของจ านวนของบัณฑิตที่ได้งาน

ท า ให้ตัวเลขถูกต้อง ไม่
คลาดเคลื่อน 

 
 

2.2 
(บัณฑิตศึกษา) 

ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท/หรือปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

- - 
 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององค์ประกอบ   
 
ประเด็น (องค์ประกอบท่ี 2)   
1. ความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 

- ความชัดเจนประเมินได้จากแบบสอบถาม 

……………………………………………………………………………………...............................………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..............................…………………..……………… 
2. ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพได้ (ถ้าจ าเป็น) 

- …………………………………………………………………………………………………………………………...............................

. 

…………………………………………………………………………………………………………………….................................……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
3. ข้อค าถามที่ควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร

หลักสูตร 
(1) ………………………………………………………………………………………………………………............................ 
(2) ………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
(3) ……………………………………………………………………………………………………………..............................………  
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องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
โปรดระบุคะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ที่ท่านคิดว่าหลักสูตรนั้นมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 
3.1 การรับนักศึกษา 0  

 การรับนักศึกษา  ไม่มีการแสดงระบบกลไกการ
รับนักศึกษาของปี 2558 แม้

หลักสูตรจะไม่ขอรับการ
ประเมินในตัวบ่งชี้ดังกล่าว แต่
ยังต้องน าเสนอแผนหรือระบบ

และกลไกเดิมให้กรรมการ
ทราบ 

 
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ไม่พบแผนหรือเล่มรายงานการ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 

 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2  

 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

 ไม่พบรายงานผลการให้
ค าปรึกษา 

 
 

 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาแก่บัณฑิตศึกษา  
 

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ไม่พบรายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา   
 การคงอยู่ของนักศึกษา   
 การส าเร็จการศึกษา  
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ

นักศึกษา 
ต้องจัดท าเปรียบเทียบผลการ

ประเมินย้อนหลัง 3 ปี 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององค์ประกอบ   
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ประเด็น (องค์ประกอบท่ี 3) 
1. ความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
………………………………………………………………………………………………………………...............................…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………...............................… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
2. ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพได้ (ถ้าจ าเป็น) 

         การรับนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………….................................………… 
…………………………………………………………………………………………………………………................................…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….................................…… 
        การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- ………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
………………………………………………………………………………………………………………………….................................… 
       ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

- ขาดในเรื่องของการติดตามวัดผล ว่าหลังจากได้รับค าปรึกษาไปแล้วผลเป็นเช่นไร 

………………………………………………………………………………………………………………………................................……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
 
3. ข้อค าถามท่ีควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับ 
การบริหารหลักสูตร 

(1) …………………………………………………………………………………………………..............................……… 
(2) ……………………………………………………………………………………………………..............................……  
(3) …………………………………………………………………………………………………..............................…………  
(4) ……………………………………………………………………………………………………...................... ........……… 
(5) ………………………………………………………………………………………………………..............................…  
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ 
โปรดระบุคะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ที่ท่านคิดว่าหลักสูตรนั้นมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2  

 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ขาดการประเมินกระบวนการ มี
การรับอาจารย์เข้า แต่ไม่ได้มีการ

ประชุมติดตามผล ว่าจาก
แผนการรับอาจารย์ได้ผลลัพธ์
เช่นไรและจะด าเนินการแก้ไข

อย่างไร 
 ระบบการบริหารอาจารย์ - 

 
 

 ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ ขาดแผนการชี้แจงงบประมาณใน
การพัฒนาอาจารย์ 

 
 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.33  

 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 5 ตามเกณฑ์ 
 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 
0 ไม่พบ 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 ตามเกณฑ์ 
 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- - 
 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3  
 การคงอยู่ของอาจารย์ 

 
 - 

 ความพึงพอใจของอาจารย์ 
 

ไม่พบข้อมูลเปรียบเทียบของปี 
2558 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององค์ประกอบ   
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ประเด็น (องค์ประกอบท่ี 4  ) 
1. ความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
พบว่ามีระบบและกลไก แต่ขาดการประเมินการะบวนการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพได้ (ถ้าจ าเป็น) 
       การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
รายงานการประชุมที่เก่ียวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  คุณภาพอาจารย์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อค าถามที่ควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร
หลักสูตร 

(1) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(2) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(3) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(4) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
(5) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
โปรดระบุคะแนนที่ได้ในตัวบ่งชี้ที่ท่านคิดว่าหลักสูตรนั้นมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี)  

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2  

 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 2 ควรเขียนให้ครอบคลุมว่าแต่ละ
รายวิชาออกแบบให้สอดคล้องกับ
อะไรบ้าง 
 

 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์สาขานั้นๆ 

ให้แสดง มคอ.3 ที่มีการเพ่ิมเติม
เนื้อหาเข้าไปในรายวิชา 
 
 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 2  

 การก าหนดผู้สอน 2 ควรอธิบายให้เห็นว่าอาจารย์แต่ละ
ท่านมีความเชี่ยวชาญด้านใด และ
สอนวิชาอะไร 

 การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการการจัดการเรียน
การสอน 

เสนอให้มีการตั้งกรรมการติดตาม 
มคอ.3 และ มคอ.4 ในระดับหลักสูตร 
 

 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี 
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ให้อธิบายใน มคอ.3 ว่ารายวิชามี
การบูรณาการอย่างไร 

 
 

 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- - 
 

 
 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

- 

 การช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- 
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5.3 การประเมินผู้เรียน   
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF 2 รายละเอียดไม่เพียงพอในการประเมิน 

(แบบประเมินไม่สมบูรณ์) 
 

 
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา - 

 
 

 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 

ไม่พบระบบและกลไก 
 
 
 

 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

- 
 
 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.5  
- 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององค์ประกอบ 2.26  

 
ประเด็น (องค์ประกอบท่ี 5) 
1.  ความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………….................................…………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….................................……………………………………………………… 
………………………………………………………………………….................................………………………………………………………… 
………………………………………………………………………….................................………………………………………………………… 
2.  ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพได้ (ถ้าจ าเป็น) 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
………………………………………………………………………................................…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………….................................……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………….................................…………………………………………………………… 
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ประเด็น (องค์ประกอบท่ี 5 ต่อ) 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน 
…………………………………………………………………...........................………………………………………………………......………… 
………………………………………………………………………............................…………………………………………………….....……… 
การประเมินผู้เรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………….............................………....… 
…………………………………………………………………………………………………………………………….............................……....… 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
………………………………………………………………………………………………………………………….................................………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….................................…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….................................…………… 
3.  ข้อค าถามท่ีควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร
หลักสูตร 

(1) …………………………………………………………………………………………………………………..............................………… 
(2) ………………………………………………………………………………………………………………………..............................……  
(3) ……………………………………………………………………………………………………………………..............................………  
(4) ………………………………………………………………………………………………………………..............................…………… 
(5) ………………………………………………………………………………………………………………..............................……………  

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

 ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได ้ หมายเหตุ/ข้อสังเกต (ถ้ามี) 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 1  

 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  
 
 
 

 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและ
เหมาะสม ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 
 

 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

จากการขออุทธรณ์ 6.1 
ให้เขียนแผนการด าเนินงานใหม่ 

ชี้ให้เห็น P-D-C-A 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินขององค์ประกอบ 1  
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ประเด็น (องค์ประกอบท่ี 6) 
1. ความชัดเจนของแหล่งที่มาของข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล 
…………………………………………………………………………………………………………….................................……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….................................……………………… 
2. ข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บเพิ่มเติมเพ่ือให้สามารถประเมินคุณภาพได้ (ถ้าจ าเป็น) 
………………………………………………………………………………………………………….................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….................................……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….................................………… 
3. ข้อค าถามที่ควรใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดควรพัฒนาส าหรับการบริหาร

หลักสูตร 
(1) ………………………………………………………………………………………………………..............................……………………  
(2) ……………………………………………………………………………………………………..............................………………………  
(3) …………………………………………………………………………………………………………..............................…………………  
 

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ  
องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่น 

5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบ 5 คน ตามเกณฑ์ 

6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติตรงตามที่หลักสูตรก าหนด 

7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอาจารย์ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก 

8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอาจารย์ท่ีก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่าน ควรได้รับการบรรจุเป้นพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อความ

ขวัญและก าลังใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งจะมีผลต่อม่ันคงของหลักสูตร 

 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

2. ควรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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องค์ประกอบท่ี 2:  บัณฑิต 
จุดเด่น 

3. บัณฑิตมีงานท าร้อยละ 100 

4. บัณฑิตส่วนใหญ่ได้งานท าที่ตรงกับหลักสูตร 

 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

2. จ านวนของบัณฑิตแต่ละรุ่นที่ส าเร็จการศึกษา มีจ านวนที่แตกต่างมาก 

 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 

2. ควรจัดให้มีการติดตามผลของบัณฑิตที่ได้งานท า 

 
 
 
 
องค์ประกอบท่ี 3:  นักศึกษา 
จุดเด่น 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
1.ควรมีการส่งนักศึกษาไปพัฒนาศักยภาพกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือจะได้มีพัฒนาการที่ดี 
 
 
องค์ประกอบท่ี 4:  อาจารย์ 
จุดเด่น 
- 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
- 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 
 
 
องค์ประกอบท่ี 5:  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 
 
- 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
- 
 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
- 
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องค์ประกอบท่ี 6:  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
จุดเด่น 
 
 
 
 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 
     องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม  ตรวจสอบ  

ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต 

1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 

                                  1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

     3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์ 

                                1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

     3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร  การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

                            1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

 3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 
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หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

                            1. จุดแข็ง/ประเด็นที่ชื่นชม 

 

 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 

 

 

   3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

 

 

 

 
 
 
 


