
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะสังคมศาสตร์  

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
ในวันอังคารที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๑ ชัน้ ๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
   ๑. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ผศ.ดร.มณฑิรา อินจ่าย)   ประธานกรรมการ 
   ๒. ประธานหลักสตูร ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (ผศ.ดร.มนตรี  กรรพุมมาลย์) ที่ปรึกษา 
   ๓. ประธานหลักสตูรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ดร.พลดา  เดชพลมาตย์)   ที่ปรึกษา 
   ๔. ประธานหลักสตูร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) (ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา – แทน)   ที่ปรึกษา 
   ๕. หัวหน้าส านักงานเลขานุการ (ดร.จิระประภา  ศรีปตัตา)    ที่ปรึกษา 
   ๖. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  (ผศ.ดร.วัลลภชั  สุขสวสัดิ์)    กรรมการ 
   ๗. ตัวแทนหลักสูตร ปร.ด. (พัฒนาสังคม) (ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธนิ)   กรรมการ 
   ๘. ตัวแทนหลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) (ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง  มอุีดร)   กรรมการ 
   ๙. ตัวแทนหลักสูตร ปร.ด. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  เผือกสม) กรรมการ  
 ๑๐. ตัวแทนหลักสูตร ศศ.ม. (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) (ดร.อุดมพร  ธีระวิริยะกุล) กรรมการ 
 ๑๑. ตัวแทนหลักสูตร ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) (อาจารย์ชนิดา  เผือกสม)   กรรมการ 
 ๑๒. ตัวแทนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ผศ.ดร.วุฒิกรณ์  ชวูัฒนานุรักษ์)   กรรมการ 
 ๑๓. ตัวแทนหลักสูตร วท.บ. (จิตวิทยา)  (ดร.นัฐพร  โอภาสานนท์)   กรรมการ 
 ๑๔. หัวหน้างานกิจการนสิิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (นางพรปวีร์  ขุนวิมล)   กรรมการ 
 ๑๕. หัวหน้างานนโยบายและแผน (นางพชรวรรธน์  นลินรัตนกุล)   กรรมการ 
 ๑๖. หัวหน้างานบริการการศึกษา (นางปิยะภา  พิพัฒน์ศาสตร์)    กรรมการ 
 ๑๗. นางปุณิกา  ชูศรศิริกุล       กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวมัตติกา  โลกค าลอื       กรรมการ 
 ๑๙. นายกิตติศักดิ์  เผ่าพันธ์         กรรมการ 
 ๒๐. นางสาวนภัสกร  เหล่าวาณิชวัฒนา      กรรมการ 
 ๒๑. นางสาวจิราภร  แสนทวีสขุ       กรรมการ 
 ๒๒. หัวหน้างานธุรการ (นางวนมาลนิทร์  มหะพันธ์)     กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๓. นางสาวชญาณิศ  มั่นคง               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
รายนามกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม 
๑. ผศ.ดร.กวินธร  เสถียร        ติดราชการ 
๒. ดร.จุฑามณี สามัคคีนชิย ์       ลาคลอด 
๓. หัวหน้างานวิจยัและบริการวชิาการ (นางเรณุกา  หนสูอน)    ติดราชการ 
 
เริ่มประชุม ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 



-๒- 
 
ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑ ติดตามการปฏิบัตงิานตามมติคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 
   ๑.๒ สรุปความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการของบัณฑติที่ส าเร็จการศึกษา   
 ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (๔ ปีย้อนหลัง) 
   ๑.๓ สรุปการมีงานท าของบัณฑติมหาวิทยาลัยนเรศวร ระดับปริญญาตรี  
  ปีการศึกษา๒๕๕๖-๒๕๕๘ 
 
มติ   รับทราบ     
 
 
ระเบียบวาระที่ ๒    เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๑ ชั้น ๒ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างเวลา ๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
 
มติ   รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข  
 

 
ระเบียบวาระที่ ๓    เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑ แบบประเมินด้านสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ 
จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่   

๒/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ในวาระที่ ๑.๓ แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยคณะกรรมการมี
มติให้ ๑.ให้เพิ่มในส่วนค าอธิบายเกี่ยวกับ “ความหมาย”/ “นิยาม” / “ค าจ ากัดความ” ของค าว่า “สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” 
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งให้เพิ่มข้อมูลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ภายในคณะสังคมศาสตร์ว่า มีอะไรบ้าง และมอบให้หน่วยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาด าเนินการและแจ้งทุกหลักสูตรทราบ  

 
มติ   ประธาน/ตัวแทนจากทั้ง ๙ หลักสูตร มีมติร่วมกัน ให้ปรับเนื้อหาแบบประเมินตาม Feedback 
จากอาจารย์และนิสิตผู้ตอบแบบประเมิน โดยแก้ไขข้อความและเพิ่มข้อค าถามที่เจาะจงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี ้

- ตอนที่ 1 ข้อ 1.3 ให้ตัดอาจารย์พิเศษ และเจ้าหน้าที่  
   - ตอนที่ 2  ข้อ 2.1 สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  
   - ตอนที่ 2 ข้อ  2.2 สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับความพร้อมด้านอุปกรณ์ 
   - ตอนที่ 2  ข้อ 2.3 สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับความพร้อมด้านเทคโนโลยี 
   - ตอนที่ 2  ข้อ 2.4 สอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับความพร้อมด้านบริการ 
 



 
-๓- 

ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ แบบส ารวจเพื่อการวิเคราะห์งาน 
ตามที่ คณะสังคมศาสตร์จะจัดโครงการระดมความคิดเพื่อพัฒนาบุคลากร ในวันที่ ๕-๙ กรกฎาคม 

๒๕๖๐ นั้น เพื่อให้การวิเคราะห์งานบุคลากรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้
จัดท าแบบส ารวจเพื่อการวิเคราะห์งานขึ้น และขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านได้จัดท าข้อมูลตามแบบส ารวจเพื่อการวิเคราะห์
ภาระงานของตนเอง 

 
มติ   เห็นชอบ  และดร.วุฒิกรณ์  ชูวัฒนานุรักษ์  เสนอให้ทดสอบเครื่องมือ แบบส ารวจเพื่อการ
วิเคราะห์งาน ก่อนใช้กับบุคลากรทุกคน  

มอบหัวหน้าส านักงานเลขานุการ จัดส่งให้บุคลากรทดลองกรอกข้อมูลในแบบส ารวจเพื่อการ
วิเคราะห์งานเพื่อเตรียมพร้อมข้อมูลพื้นฐานด้านบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ในการรองรับระบบ IQA และ EdPEx ต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ ๕    เรื่องอื่นๆ  (ถ้ามี)  

๕.๑  การประเมินตรวจสอบคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ตามที่ คณะสังคมศาสตร์ จะด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสตูร ประจ าปี

การศึกษา 2559 นั้น เพื่อให้การด าเนินการตรวจประเมินไปด้วยความเรียบร้อย 
หน่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงขอแจ้งให้ทุกหลักสูตรเตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2559 พร้อมเอกสารประกอบการประเมิน  
 
มติ   รับทราบ และมอบหน่วยพฒันาคุณภาพการศึกษาจัดท าหน้าเพจการประกันคุณภาพการศึกษา
ในเวปไซต์ของคณะ โดยจะน าหลักฐานส่วนกลางที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาไปแขวนไว้เพื่อให้ทุกหลักสูตร
สามารถน าไปใช้เปน็หลักฐานในการตรวจประเมิน  
 

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

         (นางสาวชญาณิศ  มั่นคง) 
               กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

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

         (นางวนมาลินทร์  มหะพันธ์) 
                    กรรมการและเลขานุการ 

                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

                                                                                              .................................................. 
                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑริา  อินจ่าย) 

                       ประธานการประชุม 


