
แผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560) 

 
 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 
 

คณะสังคมศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการประกนัคุณภาพหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งที่...... เมื่อวันที.่.............เดอืน................ พ.ศ. 2562 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 
2560 และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2560) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร ในการประชุม ครั้งที ่... เมื่อวันที่......เดือน.................... พ.ศ. 2562 

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

 
 
 
 ......................................................... 
 (ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา) 
 ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
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สารบัญ 
 
 หน้า 
  
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 4 
รอบปีการประเมิน 4 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4 
บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 5 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 6 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 7 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  ประจ าปีการศึกษา 2561 9 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2560  
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 

 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561   ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 

1 ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง ประธานกรรมการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
2 ผศ.ดร.อ้อมธจิต แป้นศรี กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ 

3 ดร.ครรชิต สุขนาค  กรรมการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 

4 ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 
5 นางสาวทัศนีย์ ชัยสีดา ผู้ช่วยเลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
 ในวันที่  31 กรกฎาคม 2561 ได้มีการประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม โดยมีผลการประเมิน
โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี (3.60 คะแนน) และจากการประเมินคณะกรรมการได้มีข้อเสนอให้หลักสูตรปรับการเขียนผลรายงานในส่วนกระบวนการให้เห็นภาพการ
ด าเนินงานให้ชัดเจนขึ้น ซึ่งในปีต่อไปหลักสูตรสามารถพัฒนาผลด าเนินงานในแต่ละด้านให้มีคุณภาพเพ่ิมขึ้นได้ และทางผู้ประเมินได้มีข้อเสนอแนะให้หลั กสูตรได้
พิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน  ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

2. บัณฑิต 2 3.50  4.42 คุณภาพดีมาก 

3. นิสิต 3 4.00  3.00 คุณภาพปานกลาง 
4. อาจารย์ 3 4.67  4.00 คุณภาพดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 4.25  3.25 คุณภาพดu 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 4.00  4.00 คุณภาพดี 
รวม 13 4.15  3.60 คุณภาพด ี
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 

• หลักสูตรที่มีจุดเด่นในการพัฒนา ผู้เรียนให้เป็นนักบริหารงานด้านการสังคมโดยมีอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ ที่มีความรู้หลากหลาย ใน
ลักษณะของสหวิทยาการ ซึ่งสามารถช่วยบูรณาการองค์ความรู้ใน การถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้อย่างรอบด้าน และได้มีการบรูณาการวิจัยกับการเรียน
การสอน 

• อาจารย์มีผลงานวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยทางหลักสูตรได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง และจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ และแผนพัฒนาภาควิชาฯ 5 ปี เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการเติบโต
ของหลักสูตร 

• นิสิตมีศักยภาพที่สามารถตีพิมพ์บทความในวารสารระดับชาติ โดยทางหลักสูตรได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนผ่านโครงการ Public Lecture 
และ Public Seminar และการติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ประจ าทุกภาคการศึกษา 

 
โอกาสในการพัฒนา 

• การประเมินประกันคุณภาพที่ผ่านมาพบว่าหลักสูตรมีผลการประเมินเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกๆ ตัวบ่งชี้ โดยหลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมการ
จัดการความรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และน ามาปรับปรุงกระบวนการ และผลจากการประกันคุณภาพมาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

• หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ในปี 2561 โดยก าหนดการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
นิสิตในด้าน การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตในด้าน Participation, Researching, Organizing และ Management (PROM)  
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ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  
• พบตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน ในองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรเห็น

ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและได้ท าการวิเคราะห์ รวมทั้งการจัดการความรู้เพ่ือประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่มีคะแนนประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน ซึ่งเป็นความท้าทายของหลักสูตรในการยกระดับคุณภาพหลักสูตรภาพรวมจากระดับดี (3.60) ใน
รอบการประเมินปี 2560 เป็นระดับดีมาก ในรอบการประเมินปี 2561 (1-31 กรกฎาคม 2562) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR CAR 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2.00 3.85 
2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 3.5 4.42 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 4.00 3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 4.00 3.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 4.00 3.00 

4. อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.00 4.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 5.00 5.00 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 5.00 3.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 4.67 4.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR CAR 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 2.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 5.00 5.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.25 3.25 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 4.00 4.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 4.00 4.00 

ผลประเมินรวมทั้งหมด 4.15 3.60 
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(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

แนวทางเสริมจุดเด่น     
หลั กสู ต รมี จุ ด เด่ น ในการพั ฒ นา 
ผู้เรียนให้เป็นนักบริหารงานด้านการ
พัฒนาสังคมโดยมีอาจารย์ประจ าและ
อาจารย์พิเศษ ที่มีความรู้หลากหลาย 
ในลั กษณ ะของสหวิทยาการ  ซึ่ ง
สามารถช่วยบูรณาการองค์ความรู้ใน 
การถ่ายทอดให้ผู้เรียนได้อย่างรอบ
ด้าน และอาจารย์มีผลงานวิชาการทั้ง
ในระดับชาติและนานาชาติ  และ
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง   

• จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ และแผนพัฒนาภาควิชาฯ 5 ปี 
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย 
และการเติบโตของหลักสูตร  

• หลักสูตรได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่ อง และจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์  และ
แผนพัฒนาภาควิชาฯ 5 ปี  เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการเติบโตของ
หลักสูตร 

• หลักสูตรได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพผู้ เรียนผ่าน
กิจกรรม Public Lecture และ Public Seminar และ
การติดตามความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ ประจ า
ทุกภาคการศึกษา  

ปี 2561 60,000 คณะกรรมการ
หลักสูตร และ
คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

โอกาสในการพัฒนา     
การประเมินประกันคุณภาพที่ผ่านมา
พบว่าหลักสู ตรมี ผลการประเมิน
เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในทุกๆ ตัว
บ่งชี้ 

• หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมการจัดการความรู้ ร่วมกับ
อาจารย์ผู้สอน และคณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และ
น ามาปรับปรุงกระบวนการ และผลจากการประกัน
คุณภาพมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

• หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงตามรอบ
ระ ย ะ เว ล า  ด า เนิ น ก า รป ร ะ เมิ น ห ลั ก สู ต ร โด ย
กรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน คณะกรรมการบริหารภาควิชาฯ และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันวิเคราะห์ด้วยหลักการ Outcome-
Based Education เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าคัญส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี 

ปี 2561 20,000 คณะกรรมการ
หลักสูตร และ
คณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ 
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ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาสังคม ในปี  2561 
โดยก าหนดการพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิตในด้าน Participation, 
Researching, Organizing และ 
Management (PROM) 

• หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ในปี 2561 ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

ปี 2561 20,000 คณะกรรมการ
หลักสูตร คณาจารย์
ในภาควิชาฯ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก 
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ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
5 5.1 สาระของรายวิชาใน

หลักสูตร 
4.00 • ประเมินกระบวนการไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดรายวิชาในหลักสูตร
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ  
โดยมีการจัดท าโครงการ Public Seminar 
เป็นตัวเสริมสาระในรายวิชา 

• ทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาที่เปิดสอนปี
การศึกษา 2561 อย่างน้อยร้อยละ 25 

• จั ด กิ จ กรรม การจั ด การความรู้  เพื่ อ
ปรับปรุงสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนา
สังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

ปี 2562 40,000 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 


