
 
 

แผนพัฒนาคณุภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปกีารศึกษา 2560) 

 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผ่านความเห็นชอบจากกรรมการบริหารความเสี่ยง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 
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ค าน า 

 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ด าเนินการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปี
การศึกษา 2561 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560) ฉบับนี้ขึ้น โดยขยายความเชื่อมโยงรายละเอียดการพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 การได้งานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 
 
 
  

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.มณฑิรา อินจ่าย) 
 ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
 และกรรมการบริหารความเสี่ยง ภาควชิาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศกึษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 4 
   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 8 

แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 8 
แผนพัฒนาคุณภาพในตวับ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 10 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตพัฒนาสังคมโดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Ishigawa Diagram) 11 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสูตร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยเอกหญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์ ประธานกรรมการ คณะบริหารธรุกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือ่สาร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
3 ดร.จติติมา นาคีเภท   กรรมการ คณะมนุษยศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านวย พริุณสาร เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยนเรศวร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร  ประจ าปีการศึกษา 2560  ได้สะท้อนการรักษามาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรในระดับดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์ประกอบของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ผ่านโครงการ Social Lab  ที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจนจาก 2 คะแนนในปี 2559 เป็น 3 คะแนนในรอบปี 2560 ตามแผนที่วางไว้   
 

สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน - ผ่าน - 
2. บัณฑิต 2 3.04 ดี 3.05 ด ี
3. นิสิต 3 3.33 ดี 3.00 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3 4.33 ดีมาก 3.67 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4.25 ดีมาก 3.00 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 4.00 ดี 3.00 ปานกลาง 

รวม 14 3.85 ดี 3.16 ดี 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
จุดเด่น 
1. หลักสูตรมีการเตรียมอาจารย์ประจ าหลักสูตรในอัตราทดแทน  

แนวทางเสริมจุดเด่น 
ควรมีกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดปัจจุบัน กับ ชุดอั ตราทดแทน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และมองภาพอนาคตของหลักสูตรในทิศทางเดียวกัน 
 

2. หลักสูตรมีการเพิ่มการฝึกปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ โดยนิสิตจะได้รับมอบหมายให้เลือกพื้นที่เพื่อท าโครงงานพัฒนาสังคม 1 โครงงาน เป็นรูปแบบการจัด
การศึกษาที่สามารถสร้างองค์ความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อชี้น าสังคม และน าให้นิสิตเข้าใจบริบทของสังคม และบทบาทของตนเองหากต้องกลับไป
ท างานเพื่อการพัฒนาชุมชน หรือสังคมเมื่อส าเร็จการศึกษา 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

หลักสูตรควรพิจารณากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิต ในหลักสูตรทั้งในเชิงบุคลิกภาพ (Characteristics) และ  
เชิงวิชาการ (Academic skills) ที่สามารถสร้างจุดเด่น หรือความแตกต่างจากบัณฑิตพัฒนาสงคมจากแหล่งผลิตอื่น ๆ ของประเทศ 
 

โอกาสในการพัฒนา 
ควรก าหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอนในลกัษณะ RAP (Research – Acadamic – Practice) ในสาระของทุกรายวชิาอย่างชดัเจน 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ควรน าผลประเมินการเรยีนรู้ หรือความคิดเห็นของนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์เพื่อก าหนดรูปแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 

2.2 การได้งานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 3 ระดับน้อย 1.76 ระดับน้อย 1.76 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 3 ระดับปานกลาง 3 ระดับน้อย 2 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 ระดับปานกลาง 3 ระดับน้อย 2 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม ประจ าปีการศึกษา 2561 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
1. สร้างกลไกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหาร
จัดการหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ ระหว่างอาจารย์
ประจ าหลักสูตรชุดปัจจบุันกับชุดอัตราทดแทน 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และมองภาพอนาคตของ
หลักสูตรในทิศทางเดียวกัน 

การจดัให้ประชุมหลักสูตรเป็นวาระหน่ึงของการ
ประชุมภาควิชาที่ประชุมอย่างสม่ าเสมอทุกเดือน 
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมองภาพอนาคต
ของหลักสูตรไปในทิศทางเดียวกันระหว่าง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรชุดปัจจุบันกับชุดอัตรา
ทดแทน 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

12,000 บาท ผศ.ดร.รัดเกล้า 
เปรมประสิทธิ์ 
(หัวหน้าภาควิชาฯ
และอาจารย์ผู้สอน) 

2. หลักสูตรควรพิจารณากระบวนการสร้าง 
อัตลักษณ์ของบัณฑิต ในหลักสูตรทั้งในเชิง
บุคลิกภาพ (Characteristics) และ เชิงวิชาการ 
(Academic skills) ที่สามารถสร้างจุดเด่น หรอื
ความแตกต่างจากบัณฑติพัฒนาสงคมจากแหล่ง
ผลิตอื่น ๆ ของประเทศ 

โครงการ Tutorial เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ
ของนิสิตจากการวิเคราะห์ตามอัตลักษณ ์RAP 
(Research-Academic-Practice) ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มีนาคม 2562 10,000 บาท ผศ.ดร.มณฑิรา  
อินจ่าย 
(กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ
ภาควิชาและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 
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ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
โอกาสในการพัฒนา     
ควรก าหนดกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ในลักษณะ RAP (Research – Acadamic – 
Practice) ในสาระของทกุรายวิชาอยา่งชัดเจน 

บรรจุคณุลักษณะ RAP อย่างเป็นรูปธรรม 
ลงสูห่มวดวิธกีารเรียนการสอนใน มคอ.2 
หลกัสตูร ศศ.บ. (พัฒนาสังคม) หลกัสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา 2561 

ตลอดปีการศึกษา 
2561 

- อาจารย ์
ประจ าหลักสูตร 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ     
ควรน าผลประเมินการเรยีนรู้ หรือความคิดเห็น
ของนิสิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาวิเคราะห์เพื่อ
ก าหนดรูปแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุยิ่ง ๆ 
ขึ้นไป 

โครงการ Tutorial เพื่อพัฒนาสมรรถนะที่ส าคัญ
ของนิสิตจากการวิเคราะห์ตามอัตลักษณ ์RAP 
(Research-Academic-Practice) ของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
มหาวิทยาลัยนเรศวร และจากผลการประเมินของ
หน่วยฝึกที่รับนิสิตสาขาวิชาพัฒนาสังคมเข้าฝึก
ปฏิบัตสิหกิจศึกษา 

มีนาคม 2562 20,000 บาท ผศ.ดร.มณฑิรา  
อินจ่าย 
(กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของ
ภาควิชาและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 
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(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 
 
 
 
5 

2.2 การได้งานท าของ
บัณฑิตระดับปริญญา
ตร ี
 
5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

1. วิเคราะห์ปัญหาภาวะการมีงานท าของบัณฑิตพัฒนา
สังคมโดยใช้แผนภูมิก้างปลา (Ishigawa Diagram) 
เพื่อเชื่อมโยงองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องสู่
การด าเนินการแก้ไขปัญหาการได้งานท าของนิสิต 

2. นอกจากการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐานและ
รายวชิาเฉพาะ และรายวิชาเลือกตามระบบปกติ 
หลักสูตรเพิ่มการจดัระบบผู้สอนผ่านกลไก Social 
Lab โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการจะท าหน้าที่เป็น 
พี่เลี้ยงในด้านการวจิัย-วิชาการ-ปฏิบัติการสังคม 
(Research-Academic-Practice: RAP)  
ให้กับนิสิตใน Social Lab ย่อยของตน ในอัตราสว่น
อาจารย์ต่อนิสติไม่เกิน 1:15 

3. ใช้การทวนสอบผลสัมฤทธิ์แบบขั้นบันไดในการ
ประเมินสมรรถนะของผู้เรียนในแต่ละชั้นปีเพิ่มเติม
จากการประเมินรายวิชาในระบบปกติ 

ตลอดปี
การศกึษา 
2561 

100,000 
บาท 

อาจารย์ผู้สอน
และอาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 
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