
การประชมุคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพการศกึษา 
คณะสงัคมศาสตร ์ครัง้ที ่5/2560

วนัจันทรท์ี ่25 กนัยายน พ.ศ. 2560

ณ หอ้งประชมุราชพฤกษ์ 1 ชัน้ 2 คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยนเรศวร



ตวับง่ชี้
จติวทิยา รฐัศาสตรฯ์ ประวตัศิาสตร์ สงัคมวทิยาฯ

เฉลีย่
ตรี ตรี โท ตรี โท เอก ตรี โท เอก

1.1 บรหิารหลักสตูร ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น ผา่น

2.1 คณุภาพบัณฑติ 4.16 4.27 0 4.15 - - 4.23 4.49 - 3.55

2.2 งาน/ผลงานวจัิย 3.91 4.02 5.00 2.72 5.00 - 3.09 - - 3.96

3.1 การรับนสิติ 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.89

3.2 สง่เสรมิพัฒนา 4.00 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.89

3.3 ผลทีเ่กดิกบันสิติ* 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.44

4.1 บรหิารอาจารย*์ 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.67

4.2 คณุภาพอาจารย์ 3.33 4.44 4.58 3.89 4.58 4.25 4.44 4.58 4.50 4.29

4.3 ผลทีเ่กดิ* 3.00 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.67

5.1 สาระหลักสตูร* 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.67

5.2 ผูส้อน&การสอน 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.89

5.3 ประเมนิผูเ้รยีน* 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.33

5.4 ผลตามกรอบTQF 5.00 5.00 4.50 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.83

6.1 สิง่สนับสนุน* 4.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.56

คณุภาพโดยรวม 3.57 2.90 2.62 3.29 3.22 2.93 3.29 3.05 2.91 3.09

CAR2559 – Faculty of Social Sciences (2558 = 2.65  2559 = 3.09)



nformation

 วงรอบปีการศกึษา 
เริม่ ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560

 ตวับง่ชีเ้ก ีย่วกบันสิติ 
ใชต้ามปีการศกึษา

 ตวับง่ชีเ้ก ีย่วกบัอาจารย ์
ใชต้ามปีการศกึษา

 9-12 เดอืน นับเป็น 1 คน

 6 เดอืนขึน้ไปแตไ่มถ่งึ 9 = 0.5 คน

 นอ้ยกวา่ 6 เดอืน (หากเขา้หลกัสตูรหลงั 1 ก.พ. 60) ไมส่ามารถนับได ้

 ตวับง่ชีผ้ลงานวชิาการ
ใชต้ามปีปฏทินิ (ม.ค. – ธ.ค.) 
ไมต่อ้งค านงึถงึการนับระยะเวลาอาจารย์



PLAN
 แผนการบรหิารจัดการ 3 ตวับง่ชีห้ลกั
ทีม่วีกิฤตความจ าเป็นตอ้งพัฒนามากทีส่ดุ

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน (2.33)

 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา (2.44)

 6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ (2.56)1



5.3 การประเมนิผูเ้รยีน (X, 2.00, 2.33)

วท.บ. (จติวทิยา) ร.บ.

ร.ม.

ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์

ศศ.ม. (เอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา)

ศศ.บ. (พัฒนาสงัคม)

ศศ.ม. (พัฒนาสงัคม)

ปร.ด. (พัฒนาสงัคม)ปร.ด. (เอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา)

[/] มรีะบบ มกีลไก

[/] มกีารน าระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิัต/ิการด าเนนิงาน

[/] มกีารประเมนิกระบวนการ

[/] มกีารปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ
4
คะแนน

[/] มผีลจากการปรับปรงุเห็นชดัเจนเป็นรปูธรรม

3
คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ



5.3 การประเมนิผูเ้รยีน

 น ้าหนักของการประเมนิสอดคลอ้งกบัจดุเนน้ของรายวชิา
(จดุขาวจดุด าของ TQF 5 ดา้น)

 การควบคมุมาตรฐานการประเมนิกรณีหลายกลุม่เรยีน

 ทวนสอบผลสมัฤทธิแ์บบขัน้บนัไดตาม Program Structure

 ระบบกลไกการก ากบัการประเมนิ มคอ. 5, 6 , 7 ตลอดจน
เครือ่งมอืวัดผล/คลังขอ้สอบ ใหส้ะทอ้นความสามารถนสิติ

 ระบบกลไกการก ากบัและประเมนิวทิยานพินธใ์หม้คีณุภาพ



PLAN
 แผนการบรหิารจัดการ 3 ตวับง่ชีห้ลกั
ทีม่วีกิฤตความจ าเป็นตอ้งพัฒนามากทีส่ดุ

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน (2.33)

 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา (2.44)

 6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ (2.56)2



3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา

 การคงอยู่

 การส าเร็จการศกึษา

 ความพงึพอใจ

เป็นการประเมนิความพงึพอใจของนสิติ

ตอ่กระบวนการทีด่ าเนนิการใหก้บันสิติ
ตามกจิกรรมในตวับง่ชีท้ี ่3.1 และ 3.2

 ผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของนักศกึษา

อธบิายการจัดการขอ้รอ้งเรยีนทีม่นัียส าคญั

ไมไ่ดเ้นน้ทีป่รมิาณหรอืจ านวนขอ้รอ้งเรยีน



3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษา (1.44, 2.11, 2.44 )

วท.บ. (จติวทิยา) ร.บ.

ร.ม.

ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์

ศศ.ม. (เอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา)

ศศ.บ. (พัฒนาสงัคม)

ศศ.ม. (พัฒนาสงัคม)

ปร.ด. (พัฒนาสงัคม)ปร.ด. (เอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา)

[/] มกีารรายงานผลการด าเนนิงานครบทกุเรือ่งตามค าอธบิายในตัวบง่ชี้

[/] การคงอยู่

[/] การส าเร็จการศกึษา

[/] ความพงึพอใจ
3
คะแนน

[/] มแีนวโนม้ผลการด าเนนิงานทีด่ขี ึน้ในบางเรือ่ง (อา้งองิอยา่งนอ้ย 3 จดุ)

2
คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ

[/] ผลการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของนักศกึษา



3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา
ปี

การศกึษา
จ านวน
รับเขา้

จ านวนส าเร็จการศกึษา
ตามหลกัสตูร

2558 2559 2560

จ านวนทีล่าออกและคดัชือ่ออก
สะสมจนถงึสิน้ปีการศกึษา 2560

2555

2556

2557

1
2 3

?

?

?

อตัราการส าเร็จการศกึษา = 
2

1
x 100

อตัราการคงอยู ่= 
3

1
x 100

1



PLAN
 แผนการบรหิารจัดการ 3 ตวับง่ชีห้ลกั
ทีม่วีกิฤตความจ าเป็นตอ้งพัฒนามากทีส่ดุ

 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน (2.33)

 3.3 ผลทีเ่กดิกบันักศกึษา (2.44)

 6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้ (2.56)3



6.1 ส ิง่สนบัสนนุการเรยีนรู ้(1.33, 2.11, 2.56)

วท.บ. (จติวทิยา) ร.บ.

ร.ม.

ศศ.บ. (ประวัตศิาสตร)์

ศศ.ม. (เอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา)

ศศ.บ. (พัฒนาสงัคม)

ศศ.ม. (พัฒนาสงัคม)

ปร.ด. (พัฒนาสงัคม)ปร.ด. (เอเชยีตะวันออกเฉียงใตศ้กึษา)

[/] มรีะบบ มกีลไก

[/] มกีารน าระบบกลไกไปสูก่ารปฏบิัต/ิการด าเนนิงาน

[/] มกีารประเมนิกระบวนการ

[/] มกีารปรับปรงุ/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมนิ
4
คะแนน

[/] มผีลจากการปรับปรงุเห็นชดัเจนเป็นรปูธรรม

3
คะแนน

เกณฑก์ารประเมนิ



6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

 ระบบการด าเนนิงานของภาควชิา/คณะ/สถาบนั 
โดยมสีว่นรว่มของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร
เพือ่ใหม้สี ิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้

 จ านวนสิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีเ่พยีงพอ เหมาะสม
ตอ่การจัดการเรยีนการสอน (ใหห้ลักสตูรระบุ
ส ิง่สนับสนุนการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นส าหรับหลักสตูร
ใหช้ดัเจน ไมต่อ้งพจิารณาสิง่สนับสนุนทั่วไป 
เชน่ หอ้งเรยีน เครือ่งฉาย LCD เป็นตน้)

 กระบวนการปรับปรงุตามผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของนสิติและอาจารย์
ตอ่สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้



(รา่ง) คูม่อืการพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร

คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร

รอบปีการศกึษา 2560 (สงิหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561)



การเขยีน SAR (มคอ.7) ส าหรบักรอกขอ้มลูในระบบ CHE-QA

1. บทสรปุส าหรบัผูบ้รหิาร
1.1 รหสัหลกัสตูร ชือ่หลกัสตูร ชือ่ปรญิญา และสาขาวชิา
1.2 ขอ้มลูพืน้ฐานโดยยอ่เกีย่วกบังบประมาณ สถานที ่(ในทีต่ัง้ ม.นเรศวร)
1.3 ผลการด าเนนิงานตามแผนการด าเนนิการเพือ่พัฒนาหลกัสตูร

2. รายนามคณะผูป้ระเมนิ
3. บทน า

3.1 ประวัตคิวามเป็นมา ปรัชญา วัตถปุระสงคข์องหลกัสตูร
3.2 คณุลกัษณะพเิศษของนสิติ/ Expected Learning Outcomes
3.3 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร (มคอ.2 เทยีบกบัปัจจบุนั)

4. รายงานผลการด าเนนิงานและการวเิคราะหค์ณุภาพระดบัหลกัสตูร (SAR)
หมวดที ่1 ขอ้มลูท่ัวไป (องคป์ระกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน)
หมวดที ่2 อาจารย ์(องคป์ระกอบที ่4 อาจารย)์
หมวดที ่3 นักศกึษาและบณัฑติ (องคฯ์ 2 บณัฑติ และองคฯ์ 3 นักศกึษา)
หมวดที ่4 ขอ้มลูสรปุรายวชิา
หมวดที ่5 การบรหิารหลกัสตูร (องคฯ์ 5 หลักสตูร การเรยีนการสอน การประเมนิผูเ้รยีน)

หมวดที ่6 ขอ้คดิเห็น (องคฯ์ 6 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู)้
หมวดที ่7 การเปลีย่นแปลงทีม่ผีลกระทบตอ่หลกัสตูร
หมวดที ่8 แผนการด าเนนิการเพือ่พัฒนาหลกัสตูร

5. ตารางการวเิคราะหค์ณุภาพการศกึษาภายในระดบัหลกัสตูร
6. จดุเดน่และแนวทางเสรมิ/จดุทีค่วรพฒันาและแนวทางปรบัปรงุ
7. ภาคผนวก (หลกัฐาน เอกสาร ขอ้มลูยนืยันตวับง่ชีต้า่ง ๆ)



ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.ก.พ.

ม.ีค.

เม.ย.

พ.ค.

ม.ิย.

ก.ค.

4.2 ผลงานวิชาการที่เผยแพร่ (ม.ค.-ธ.ค.2560)

3.1 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
5.2, 5.4 มคอ.3-4 ภาคเรียนที่ 1/2560

5.2, 5.4 มคอ.3-4 ภาคเรียนที่ 2/2560

5.2, 5.4 มคอ.5-6 ภาคเรียนที่ 1/2560

5.2, 5.4 มคอ.5-6 ภาคเรียนที่ 2/2560

5.2 SAR/มคอ.7 ปีการศึกษา 2560

5.1 ทบทวน&ปรับปรุงหลักสูตร
2.1, 2.2 ประเมินบัณฑิต

1.1 การก ากับมาตรฐาน

5.4 ประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์

SAR 3M

6M9M

Critical Timeline: SAR 2560 (1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561)

ประชุมประเมินกระบวนการ
3.1, 3.2 การรับ & พัฒนานิสิต

4.1 บริหาร & พัฒนาอาจารย์
5.2 ระบบผู้สอน & การสอน

5.3 การประเมินผู้เรียน
6.1 ระบุ & ประเมิน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

พัฒนากระบวนการ
จากผลประเมิน

4.1 บริหาร & พัฒนาอาจารย์
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประชุมพัฒนากระบวนการ

จากผลประเมิน
3.1, 3.2 รับ & พัฒนานิสิต
5.2 ระบบการสอน (วิจัยช้ันเรียน)
5.3 การประเมินผู้เรียน (ตาม มคอ.2)

ตรวจสอบผลลัพธ์
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์
5.3 ประเมินผลการเรียนรู้

ตามกรอบ TQF
5.4 ผลด าเนินงานหลักสูตร
6.1 ความพึงพอใจต่อ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

DRAFT 01: MONTIRA INJAI 25600925


