
 

 

รายงานผลการตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตรปรัชญาดษุฎบีัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  

 

 

 

 

ประจ าปีการศึกษา 2560  (1 ส.ค. 2560 – 31 ก.ค. 2561) 

วันที่รายงาน 2 สิงหาคม 2561 

 

 

 

 

 

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 



 

ผู้ประเมินตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิขาพัฒนาสังคม 

ปีการศึกษา 2560 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ก าหนดการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  คณะสังคมศาสตร์   

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

………………………………………………………………….. 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. หัวหน้าภาควิชา/ประธานหลักสตูร กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 

๐๙.๑๐ – ๐๙.๔๐ น.  ประธานหลักสตูรน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) หลักสูตร    

                                ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาพัฒนาสงัคมการศึกษา ๒๕๖๐ 

๐๙.๔๐ – ๑๐.๑๐ น. ประธานหลักสตูรน าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน(SAR) หลักสูตร 

                                ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพฒันาสังคม ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น.       

                                  คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์เกี่ยวกับการคณาจารย์ประจ าหลักสูตร  หลักสูตร 

                                 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสงัคม                                              

๑๑.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์นิสิต (โท/เอก) 

๑๑.๒๐ – ๑๒.๐๐ น.        คณะกรรมการประเมิน ฯ ด าเนนิการประชุมประเมินตรวจเอกสาร/หลักฐานรายงาน  

                                 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรฯ 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวนั 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินฯ ด าเนนิการประเมินตรวจเอกสาร/หลกัฐานรายงานการประเมินผล 

                                 การประกันคุณภาพภายในหลักสูตร  (ต่อ) 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการประเมินสรุปรายงานผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

                                (CAR) และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พฒันาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต และปรัชญา 

                                 ดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาพฒันาสังคม 

 

                                              

 

** หมายเหตุ   - ก าหนดการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

                   - รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการตรวจประเมิน 

 

 



 

บทสรุปผู้บริหารโดย 

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 

ผลการประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม พ.ศ. 2560 (SAR) 
พบว่า หลักสูตรได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การก ากับมาตรฐาน นอกจากนี้ ในภาพรวมหลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 4.06 คะแนน โดยมีคุณภาพระดับดีมาก 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบบัณฑิต และ 
องค์ประกอบหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 และ 4.25 คะแนนตามล าดับ 
ส่วนที่เหลือได้แก่ องค์ประกอบนักศึกษา และ อาจารย์ พบว่ามีมาตรฐานในระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.00 และ 
3.83 ตามล าดับ ส าหรับ องค์ประกอบด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า มีคุณภาพในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 
3.00 คะแนน 

          องค์ประกอบด้านนิสิต พบว่า จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่พบว่า
โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ นอกจากนี้ นิสิตไม่สามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามแผนการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต รหัส 57 กรรมการหลักสูตรจึงได้ก าหนดแนวทางติดตาม
ความก้าวหน้าในทุกเทอม ยิ่งไปกว่านั้น ยังพบว่า จุดอ่อนของนิสิตในเรื่องภาษาอังกฤษ จึงจ าเป็นต้องหาแนวทาง
ในการพัฒนาเพ่ิมข้ึนให้กับนิสิตแรกเข้า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้คงกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้าน
การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ และประสานงานกับคณะในการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับ ข้อเสนอแนะองค์ประกอบด้านอาจารย์ ควรมีการสัมมนานอกสถานที่เพ่ือสร้าง
ความสามัคคีและเป็นขวัญก าลังใจแก่บุคลากร และควรมีมาตรการสนับสนุนเรื่องการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่
ได้รับความเชื่อถือ 

 ตารางท่ี 1   คะแนนเฉลี่ย และระดับคุณภาพของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
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6 2 - - 4.66 4.66 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 3.92 - - 3.92 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67  3.50 
ระดับคุณภาพดี 

 
6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

คะแนนรวมเฉลี่ยปี2559 13 3.39 3.75 4.66 3.70 ระดับคุณภาพดี 



 

 
 

การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประจ าปีการศึกษา 2560  วันที่รายงาน 16 กรกฎาคม 2561 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร  25460201102567 

มคอ2 ปัจจุบัน 
พัชรินทร ์สิรสนุทร  ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 
มนตรี กรรพุมมาลย์  ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา  พิษนุ อภิสมาจารโยธนิ 
กวินธร เสถียร  กวินธร เสถียร 
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์  รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์
 
หมายเหตุ : หมายเหตุ :การปรับเปลี่ยน อาจารยป์ระจ าหลักสตูร มคอ.2&nbsp; 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร เปลี่ยนเป็น ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 
&bull; อาจารย์ท่านเดิมย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืน&nbsp; 
&bull; มติคณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานดา้นวชิาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559&nbsp; 
&bull; ระเบียบวาระที่ 4.9.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาพัฒนาสังคม ฉบบัปี พ.ศ.2557 
และ&nbsp; 
&bull; ระเบียบวาระที่ 4.9.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปร.ด. สาขาวชิาพฒันาสังคม ฉบบัปี พ.ศ.
2557&nbsp; 
&bull; อาจารย์ที่มาแทนยา้ยมาจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัเฉลิมกาญจนา &bull; 
<br style="mso-special-character:&#10;line-break" /> <br style="mso-special-character:line-break" />  
&nbsp;2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ เปลี่ยนเป็น ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร &nbsp; 
&bull; เกษียณอายุราชการตั้งแต่ 30 กันยายน 2558 และย้ายไปประจ าหลักสูตร ศศ.ม. เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
โดยจ้างเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา&nbsp; 
&bull; มติคณะท างานกลั่นกรองหลักสูตรและงานดา้นวชิาการ ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559&nbsp; 
&bull; ระเบียบวาระที่ 4.9.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ศศ.ม. สาขาวิชาพัฒนาสังคม ฉบบัปี พ.ศ.2557 
และ&nbsp; 
&bull; ระเบียบวาระที่ 4.9.1 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปร.ด. สาขาวชิาพฒันาสังคม ฉบบัปี พ.ศ.2557 
&nbsp; 
 



อาจารย์ผู้สอน 
ที่ ชื่ออาจารย์ผู้สอน 

 ฐานิดา บุญวรรโณ 
 พัชรินทร์ สิรสนุทร 
 ชไมพร กาญจนกิจสกุล 
 อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 
 ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 
 ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
 พิษนุ อภิสมาจารโยธนิ 
 กวินธร เสถียร 
 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์
 
 
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 
 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมวดที่ 2 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

การน าระบบและกลไกสู่การปฏบิัติงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน แต่งตั้งมาจากอาจารย์
ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพฒันาสังคม สอดคล้อง
กับระบบกลไกและแผนอัตราก าลังของหลักสูตร   

 
       การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 
2561 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่า การรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์ในแบบเดิมยัง
สามารถใชไ้ด้ในหลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่ปรบัปรุงได้เน้น Outcome-Based Education การ
รับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรับปรุงด้วยกระบวนการปัจจุบันจึงเพียงพอที่จะสร้าง
บัณฑิตให้มีลักษณะพิเศษร่วมกนัตามที่หลักสตูรก าหนดตามการบ่มเพาะด้วยปรัชญาการเรียนการ
สอนของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านสังคมศาสตร์และการพฒันา
สังคม 

      การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเร่ิมด าเนินการในปีปัจจบุัน จึงเพิ่มกระบวนการกลัน่กรองการรับเข้า
อาจารย์อีก 1 ขั้นตอนคือการสรรหาคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนา
สังคมหรือมีผลงานวิจัยด้านนโยบายสงัคม เพื่อให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรที่ “มุ่ง
ผลิตนักบริหารด้านการพัฒนาสงัคมและนักวิจัยดา้นนโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และ
กล้าชีน้ าสงัคมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน” 

4.1.2 การบริหารอาจารย์ 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏบิัติงาน หลักสูตรบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรด้วยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการวิชาการ คณะสงัคมศาสตร์เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติก่อนที่จะเสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารคณะสู่มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามล าดับ  ดงันี้ 

          การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวนัที่ 3 – 5 
กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่ากระบวนการบริหารอาจารย์ในปัจจบุัน



ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามทีต่ั้งเป้าไวค้ือ ในปีการศึกษา 2560 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกพบว่า 
หลักสูตรยังคงมีอาจารย์ครบ 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทั้งหมด และปัจจุบนั
ภาระงานสอนและงานวิจัยที่เคยเกินอัตราก าลังของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนัน้ได้รับการบรรเทา
จากการรับอัตราอาจารยส์อนในหลักสูตรที่มากข้ึน นอกจากนีป้ัจจุบนั หลักสูตรไดท้ าแผนบรหิาร
ความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง ตามที่หลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกจิ
สกุล อาจารยป์ระจ าภาควิชา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน แผนการพัฒนาต าแหน่งวชิาการ และ
ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ 

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน าเข้ามา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในที่ประชุมภาควชิาและทีป่ระชุมหลักสูตรตรี โท เอก สาขา
พัฒนาสังคม  วนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 และมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา หลงัจาก
ที่ได้ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังระยะยาวในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา 

           ผลของการพัฒนาดังกล่าวท าให้หลักสูตรมีชุดข้อมูลภาระงาน แผนพัฒนาต าแหน่งวชิาการ 
และแผนการเกษียณอายุราชการ ที่รวบรวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลังของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระยะยาว โดยมีอาจารย์วุฒปิริญญาเอกเป็นอัตราทดแทนหลักสูตรปริญญาโท-
เอก สาขาวิชาพฒันาสังคม จ านวน 4 คน คือ รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล ผศ.ดร.อัจฉริยา ชวูงศ์
เลิศ ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม และ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ผลงานวชิาการ 
อายุงานที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์สอนรวมทั้งควบคุมวิทยานิพนธ์อย่าง
ครบถ้วนตามคุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจบุนั 

1.  ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์    คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

2.  ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา                  คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

3.  ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธนิ    คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 

4.  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร              คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

5.  ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร                 คุณวุฒิ PhD (Social and Policy Sciences) 

  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรในอัตราก าลังทดแทน 

1.  รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล    คุณวุฒิ ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 

2.  ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ         คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์) 

3.  ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม           คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมวทิยา) 

4.  ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล       คุณวุฒิ PhD (Social Sciences) 



         เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 เป็นปีสุดท้ายของการใชห้ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาจึงได้จัดประชุมเพือ่วางแผนการจัดอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรส าหรับศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รา่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
โดยไดป้ระชุมเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการประชุมมีมติมอบหมายให้ ผศ.ดร.กวินทร 
เสถียร, ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และดร.นพรัตน์ รัตนประทุม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนาสงัคม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง 2561) ตามค าสัง่เลขที่ (อยู่ระหว่างการ
ร่างค าสั่ง) 

          ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล และผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์
เลิศ เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพฒันาสังคม (รา่งหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามค าสัง่เลขที่ (อยู่ระหว่างการร่างค าสั่ง) 

         ผลของการประชุมเพื่อจดัอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงได้ดังตารางดา้นล่าง 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับปรุง 2557 ร่างปรับปรุง 2562 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ อภิสมาจาร
โยธิน 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ ์

ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม 

  

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ อภิสมาจาร
โยธิน 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ ์

ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์

ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 

   

      ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการถ่ายโอนภาระงาน 



เตรียมความพร้อมด้านผลงานวชิาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์สกอ. และเป็นการเตรียมความพรอ้ม
ด้านการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ 100        

      4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

          การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัตงิาน หลักสูตรได้รับงบประมาณพฒันาอาจารย์จาก
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยาจ านวน 15,000 บาท/คน/ปี โดยคณาจารย์รายบุคคลไดน้ า
งบประมาณเปน็ค่าเดินทาง คา่ที่พัก และค่าลงทะเบยีน ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้
สามารถส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการสอน การวิจัย และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมี
ตัวอย่างเป็นรปูธรรมในสวนของการพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสตูร คือ ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจาร
โยธิน และ ผศ.ดร.กวินธร เสถียร มีแผนเตรียมเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการของข้าราชการพลเรือน
ตามประกาศของก.พ.อ. ในขั้นต่อไป ซึ่งคาดวา่จะมผีลสัมฤทธิ์ภายในปี 2562 รวมถึง ดร.ศุภสิทธิ์ 
ต๊ะนา อาจารยป์ระจ าหลักสตูร ได้ส่งผลงานเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และอยู่ระหวา่งรอผล
ตัดสิน 

          การประเมินกระบวนการ ผลการประชุมตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2559 เก่ียวกับการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
พบว่าหลักสูตรได้วางแผนพัฒนาอาจารย์ทีส่อดคล้องกับแผนบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
การพัฒนาอาจารย์ทีผ่่านมีการพัฒนารายบุคคลที่สองคล้องกับการบริหารจัดการแบบองค์รวม เช่น 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร ได้น าเสนอบทความ “Exploring the environmental movement for 
the preservation of big trees: a case study of urban areas in Thailand ในงานประชมุ
วิชาการนานาชาติ 10th  International Symposium on Environmentally Conscious 
Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign2017) จัดโดย  National Cheng Kung 
University (Taiwan), and Union of EcoDesigners (Association of EcoDesign Societies, 
Japan), Tay Landis Hotel, Tainan, Taiwan 

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  หลักสูตรไดบู้รณาการการพฒันา
วิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์นสิิตภายใต้กลไกการ
ส่งเสริมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั ด้วยการจัดท าโครงการน าเสนองานวิจัยของอาจารย์
และนิสติที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พฒันาสังคมคือ ผศ.ดร.
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร พานิสิตเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย สาขาสังคมวทิยา
และมานุษยวิทยา คร้ังที่ 17  ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

              ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์นั้นได้สง่ผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ
รางวัลซึ่งถือเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย และผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร ได้รับรางวัลดเีด่น
ด้านการสอน คณะสงัคมศาสตร ์ประจ าปี 2560 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.รัดเกล้า และผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร์



มหาบัณฑิต พฒันาสังคม ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) 
เพื่อให้ทุนสนับสนุนกับนิสิตระดบัปริญญาโท-เอกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง โดยมีระบบ
การยกย่องผ่านการด าเนินการของหลักสูตร สู่ภาควิชาและคณะสังคมศาสตร์ ด้วยการประกาศ
เป็น Banner แสดงความยนิดีหน้าเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 

ส่วน ผศ. ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยใน
งาน The 15th International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 20-
21 June 2017, Kuala Lumpur, Malaysia จนไดผ้ลการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.ฟ้า
รุ่ง ได้รับรางวลั The Best Paper Presenter จากทีป่ระชุมวชิาการระดับนานาชาติดงักล่าว และมี
ระบบการยกย่องผา่นการด าเนนิการของหลักสูตร สู่ภาควิชาและคณะสงัคมศาสตร์ ด้วยการ
ประกาศเป็น Banner แสดงความยินดีหนา้เว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 

การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

การน าระบบและกลไกสู่การปฏบิัติงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน แต่งตั้งมาจากอาจารย์
ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพฒันาสังคม สอดคล้อง
กับระบบกลไกและแผนอัตราก าลังของหลักสูตร   

 
       การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 
2561 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่า การรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์ในแบบเดิมยัง
สามารถใชไ้ด้ในหลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่ปรบัปรุงได้เน้น Outcome-Based Education การ
รับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรับปรุงด้วยกระบวนการปัจจุบันจึงเพียงพอที่จะสร้าง
บัณฑิตให้มีลักษณะพิเศษร่วมกนัตามที่หลักสตูรก าหนดตามการบ่มเพาะด้วยปรัชญาการเรียนการ
สอนของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนา
สังคม 

      การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเร่ิมด าเนินการในปีปัจจบุัน จึงเพิ่มกระบวนการกลัน่กรองการรับเข้า
อาจารย์อีก 1 ขั้นตอนคือการสรรหาคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนา
สังคมหรือมีผลงานวิจัยด้านนโยบายสงัคม เพื่อให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรที่ “มุ่ง
ผลิตนักบริหารด้านการพัฒนาสงัคมและนักวิจัยดา้นนโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และ
กล้าชีน้ าสงัคมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน” 

4.1.2 การบริหารอาจารย์ 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏบิัติงาน หลักสูตรบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรด้วยการมีส่วนร่วม



ของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการวิชาการ คณะสงัคมศาสตร์เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติก่อนที่จะเสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารคณะสู่มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามล าดับ  ดงันี้ 

          การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวนัที่ 3 – 5 
กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่ากระบวนการบริหารอาจารย์ในปัจจบุัน
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามทีต่ั้งเป้าไวค้ือ ในปีการศึกษา 2560 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกพบว่า 
หลักสูตรยังคงมีอาจารย์ครบ 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทั้งหมด และปัจจุบนั
ภาระงานสอนและงานวิจัยที่เคยเกินอัตราก าลังของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนัน้ได้รับการบรรเทา
จากการรับอัตราอาจารยส์อนในหลักสูตรที่มากข้ึน นอกจากนีป้ัจจุบนั หลักสูตรไดท้ าแผนบรหิาร
ความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง ตามที่หลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกจิ
สกุล อาจารยป์ระจ าภาควิชา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน แผนการพัฒนาต าแหน่งวชิาการ และ
ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ 

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน าเข้ามา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในที่ประชุมภาควชิาและทีป่ระชุมหลักสูตรตรี โท เอก สาขา
พัฒนาสังคม  วนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 และมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา หลงัจาก
ที่ได้ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังระยะยาวในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา 

           ผลของการพัฒนาดังกล่าวท าให้หลักสูตรมีชุดข้อมูลภาระงาน แผนพัฒนาต าแหน่งวชิาการ 
และแผนการเกษียณอายุราชการ ที่รวบรวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลังของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระยะยาว โดยมีอาจารย์วุฒปิริญญาเอกเป็นอัตราทดแทนหลักสูตรปริญญาโท-
เอก สาขาวิชาพฒันาสังคม จ านวน 4 คน คือ รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล ผศ.ดร.อัจฉริยา ชวูงศ์
เลิศ ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม และ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ผลงานวชิาการ 
อายุงานที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์สอนรวมทั้งควบคุมวิทยานิพนธ์อย่าง
ครบถ้วนตามคุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจบุนั 

1.  ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์    คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

2.  ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา                  คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

3.  ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธนิ    คุณวุฒ ิปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 

4.  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร              คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

5.  ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร                 คุณวุฒิ PhD (Social and Policy Sciences) 

  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรในอัตราก าลังทดแทน 



1.  รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล    คุณวุฒิ ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 

2.  ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ         คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์) 

3.  ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม           คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมวทิยา) 

4.  ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล       คุณวุฒิ PhD (Social Sciences) 

         เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 เป็นปีสุดท้ายของการใชห้ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาจึงได้จัดประชุมเพือ่วางแผนการจัดอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรส าหรับศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รา่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
โดยไดป้ระชุมเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการประชุมมีมติมอบหมายให้ ผศ.ดร.กวินทร 
เสถียร, ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และดร.นพรัตน์ รัตนประทุม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนาสงัคม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง 2561) ตามค าสัง่เลขที่ (อยู่ระหว่างการ
ร่างค าสั่ง) 

          ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล และผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์
เลิศ เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพฒันาสังคม (รา่งหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามค าสัง่เลขที่ (อยู่ระหว่างการร่างค าสั่ง) 

         ผลของการประชุมเพื่อจดัอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงได้ดังตารางดา้นล่าง 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับปรุง 2557 ร่างปรับปรุง 2562 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ อภิสมาจาร
โยธิน 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ ์

ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม 

  

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ อภิสมาจาร
โยธิน 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ ์

รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์

ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 



ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

   

      ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการถ่ายโอนภาระงาน 
เตรียมความพร้อมด้านผลงานวชิาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์สกอ. และเป็นการเตรียมความพรอ้ม
ด้านการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ 100        

      4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

          การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัตงิาน หลักสูตรได้รับงบประมาณพฒันาอาจารย์จาก
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยาจ านวน 15,000 บาท/คน/ปี โดยคณาจารย์รายบุคคลได้น า
งบประมาณเปน็ค่าเดินทาง คา่ที่พัก และค่าลงทะเบยีน ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้
สามารถส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการสอน การวิจัย และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมี
ตัวอย่างเป็นรปูธรรมในสวนของการพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสตูร คือ ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจาร
โยธิน และ ผศ.ดร.กวินธร เสถียร มีแผนเตรียมเสนอขอต าแหน่งทางวชิาการของข้าราชการพลเรือน
ตามประกาศของก.พ.อ. ในขั้นต่อไป ซึ่งคาดวา่จะมผีลสัมฤทธิ์ภายในปี 2562 รวมถึง ดร.ศุภสิทธิ์ 
ต๊ะนา อาจารยป์ระจ าหลักสตูร ได้ส่งผลงานเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และอยู่ระหวา่งรอผล
ตัดสิน 

          การประเมินกระบวนการ ผลการประชุมตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2559 เก่ียวกับการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
พบว่าหลักสูตรได้วางแผนพัฒนาอาจารย์ทีส่อดคล้องกับแผนบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
การพัฒนาอาจารย์ทีผ่่านมีการพัฒนารายบุคคลที่สองคล้องกับการบริหารจัดการแบบองค์รวม เช่น 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร ได้น าเสนอบทความ “Exploring the environmental movement for 
the preservation of big trees: a case study of urban areas in Thailand ในงานประชมุ
วิชาการนานาชาติ 10th  International Symposium on Environmentally Conscious 
Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign2017) จัดโดย  National Cheng Kung 
University (Taiwan), and Union of EcoDesigners (Association of EcoDesign Societies, 
Japan), Tay Landis Hotel, Tainan, Taiwan 

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  หลักสูตรไดบู้รณาการการพฒันา
วิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์นสิิตภายใต้กลไกการ
ส่งเสริมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั ด้วยการจัดท าโครงการน าเสนองานวิจัยของอาจารย์
และนิสติที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พฒันาสังคมคือ ผศ.ดร.
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร พานิสิตเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย สาขาสังคมวทิยา
และมานุษยวิทยา คร้ังที่ 17  ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 



              ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์นั้นได้สง่ผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ
รางวัลซึ่งถือเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย และผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร ได้รับรางวัลดเีด่น
ด้านการสอน คณะสงัคมศาสตร ์ประจ าปี 2560 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.รัดเกล้า และผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต พฒันาสังคม ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) 
เพื่อให้ทุนสนับสนุนกับนิสิตระดบัปริญญาโท-เอกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง โดยมีระบบ
การยกย่องผ่านการด าเนินการของหลักสูตร สู่ภาควิชาและคณะสังคมศาสตร์ ด้วยการประกาศ
เป็น Banner แสดงความยนิดีหน้าเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 

ส่วน ผศ. ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยใน
งาน The 15th International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 20-
21 June 2017, Kuala Lumpur, Malaysia จนไดผ้ลการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.ฟ้า
รุ่ง ได้รับรางวลั The Best Paper Presenter จากทีป่ระชุมวชิาการระดับนานาชาติดงักล่าว และมี
ระบบการยกย่องผา่นการด าเนนิการของหลักสูตร สู่ภาควิชาและคณะสงัคมศาสตร์ ด้วยการ
ประกาศเป็น Banner แสดงความยินดีหนา้เว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 

การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

การน าระบบและกลไกสู่การปฏบิัติงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน แต่งตั้งมาจากอาจารย์
ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพฒันาสังคม สอดคล้อง
กับระบบกลไกและแผนอัตราก าลังของหลักสูตร   

 
       การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 
2561 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่า การรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์ในแบบเดิมยัง
สามารถใชไ้ด้ในหลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่ปรบัปรุงได้เน้น Outcome-Based Education การ
รับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรับปรุงด้วยกระบวนการปัจจุบันจึงเพียงพอที่จะสร้าง
บัณฑิตให้มีลักษณะพิเศษร่วมกนัตามที่หลักสตูรก าหนดตามการบ่มเพาะด้วยปรัชญาการเรียนการ
สอนของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านสังคมศาสตร์และการพฒันา
สังคม 

      การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเร่ิมด าเนินการในปีปัจจบุัน จึงเพิ่มกระบวนการกลัน่กรองการรับเข้า
อาจารย์อีก 1 ขั้นตอนคือการสรรหาคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนา
สังคมหรือมีผลงานวิจัยด้านนโยบายสงัคม เพื่อให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรที่ “มุ่ง



ผลิตนักบริหารด้านการพัฒนาสงัคมและนักวิจัยดา้นนโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และ
กล้าชีน้ าสงัคมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน” 

4.1.2 การบริหารอาจารย์ 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏบิัติงาน หลักสูตรบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการวิชาการ คณะสงัคมศาสตร์เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติก่อนที่จะเสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารคณะสู่มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามล าดับ  ดงันี้ 

          การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวนัที่ 3 – 5 
กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่ากระบวนการบริหารอาจารย์ในปัจจบุัน
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามทีต่ั้งเป้าไวค้ือ ในปีการศึกษา 2560 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกพบว่า 
หลักสูตรยังคงมีอาจารย์ครบ 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทั้งหมด และปัจจุบนั
ภาระงานสอนและงานวิจัยที่เคยเกินอัตราก าลังของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนัน้ได้รับการบรรเทา
จากการรับอัตราอาจารยส์อนในหลักสูตรที่มากข้ึน นอกจากนีป้ัจจุบนั หลักสูตรไดท้ าแผนบรหิาร
ความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง ตามที่หลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกจิ
สกุล อาจารยป์ระจ าภาควิชา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน แผนการพัฒนาต าแหน่งวชิาการ และ
ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ 

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน าเข้ามา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในที่ประชุมภาควชิาและทีป่ระชุมหลักสูตรตรี โท เอก สาขา
พัฒนาสังคม  วนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 และมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา หลงัจาก
ที่ได้ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังระยะยาวในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา 

           ผลของการพัฒนาดังกล่าวท าให้หลักสูตรมีชุดข้อมูลภาระงาน แผนพัฒนาต าแหน่งวชิาการ 
และแผนการเกษียณอายุราชการ ที่รวบรวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลังของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระยะยาว โดยมีอาจารย์วุฒปิริญญาเอกเป็นอัตราทดแทนหลักสูตรปริญญาโท-
เอก สาขาวิชาพฒันาสังคม จ านวน 4 คน คือ รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล ผศ.ดร.อัจฉริยา ชวูงศ์
เลิศ ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม และ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ผลงานวชิาการ 
อายุงานที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์สอนรวมทั้งควบคุมวิทยานิพนธ์อย่าง
ครบถ้วนตามคุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจบุนั 

1.  ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์    คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

2.  ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา                  คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

3.  ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธนิ    คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 



4.  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร              คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

5.  ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร                 คุณวุฒิ PhD (Social and Policy Sciences) 

  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรในอัตราก าลังทดแทน 

1.  รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล    คุณวุฒิ ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 

2.  ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ         คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์) 

3.  ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม           คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมวทิยา) 

4.  ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล       คุณวุฒิ PhD (Social Sciences) 

         เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 เป็นปีสุดท้ายของการใชห้ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาจึงได้จัดประชุมเพือ่วางแผนการจัดอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรส าหรับศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รา่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
โดยไดป้ระชุมเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการประชุมมีมติมอบหมายให้ ผศ.ดร.กวินทร 
เสถียร, ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และดร.นพรัตน์ รัตนประทุม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนาสงัคม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง 2561) ตามค าสัง่เลขที่ (อยู่ระหว่างการ
ร่างค าสั่ง) 

          ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล และผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์
เลิศ เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพฒันาสังคม (รา่งหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามค าสัง่เลขที่ (อยู่ระหว่างการร่างค าสั่ง) 

         ผลของการประชุมเพื่อจดัอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงได้ดังตารางดา้นล่าง 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับปรุง 2557 ร่างปรับปรุง 2562 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ อภิสมาจาร
โยธิน 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ ์

ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม 

  



ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ อภิสมาจาร
โยธิน 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรม
ประสิทธิ ์

ผศ.ดร.กวินทร เสถียร 

ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา 

รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ ์

ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 

   

      ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการถ่ายโอนภาระงาน 
เตรียมความพร้อมด้านผลงานวชิาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์สกอ. และเป็นการเตรียมความพรอ้ม
ด้านการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ 100        

      4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

          การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัตงิาน หลักสูตรได้รับงบประมาณพฒันาอาจารย์จาก
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยาจ านวน 15,000 บาท/คน/ปี โดยคณาจารย์รายบุคคลไดน้ า
งบประมาณเปน็ค่าเดินทาง คา่ที่พัก และค่าลงทะเบยีน ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้
สามารถส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการสอน การวิจัย และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมี
ตัวอย่างเป็นรปูธรรมในสวนของการพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสตูร คือ ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจาร
โยธิน และ ผศ.ดร.กวินธร เสถียร มีแผนเตรียมเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือน
ตามประกาศของก.พ.อ. ในขั้นต่อไป ซึ่งคาดวา่จะมผีลสัมฤทธิ์ภายในปี 2562 รวมถึง ดร.ศุภสิทธิ์ 
ต๊ะนา อาจารยป์ระจ าหลักสตูร ได้ส่งผลงานเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ และอยู่ระหวา่งรอผล
ตัดสิน 

          การประเมินกระบวนการ ผลการประชุมตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2559 เก่ียวกับการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
พบว่าหลักสูตรได้วางแผนพัฒนาอาจารย์ทีส่อดคล้องกับแผนบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
การพัฒนาอาจารย์ทีผ่่านมีการพัฒนารายบุคคลที่สองคล้องกับการบริหารจัดการแบบองค์รวม เช่น 
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร ได้น าเสนอบทความ “Exploring the environmental movement for 
the preservation of big trees: a case study of urban areas in Thailand ในงานประชมุ
วิชาการนานาชาติ 10th  International Symposium on Environmentally Conscious 
Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign2017) จัดโดย  National Cheng Kung 
University (Taiwan), and Union of EcoDesigners (Association of EcoDesign Societies, 
Japan), Tay Landis Hotel, Tainan, Taiwan 

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  หลักสูตรไดบู้รณาการการพฒันา



วิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์นสิิตภายใต้กลไกการ
ส่งเสริมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลยั ด้วยการจัดท าโครงการน าเสนองานวิจัยของอาจารย์
และนิสติที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีตัวแทนหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต พฒันาสังคมคือ ผศ.ดร.
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร พานิสิตเข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย สาขาสังคมวทิยา
และมานุษยวิทยา คร้ังที่ 17  ณ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

              ในส่วนของการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์นั้นได้สง่ผลให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับ
รางวัลซึ่งถือเป็นการสร้างผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย และผศ.ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร ได้รับรางวัลดเีด่น
ด้านการสอน คณะสงัคมศาสตร ์ประจ าปี 2560 ตามล าดบั 

นอกจากนี้ ผศ.ดร.รัดเกล้า และผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต พฒันาสังคม ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนภิเษก (คปก.) 
เพื่อให้ทุนสนับสนุนกับนิสิตระดบัปริญญาโท-เอกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง โดยมีระบบ
การยกย่องผ่านการด าเนินการของหลักสูตร สู่ภาควิชาและคณะสังคมศาสตร์ ด้วยการประกาศ
เป็น Banner แสดงความยนิดีหน้าเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 

ส่วน ผศ. ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยใน
งาน The 15th International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 20-
21 June 2017, Kuala Lumpur, Malaysia จนไดผ้ลการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.ฟ้า
รุ่ง ได้รับรางวลั The Best Paper Presenter จากทีป่ระชุมวชิาการระดับนานาชาติดงักล่าว และมี
ระบบการยกย่องผา่นการด าเนนิการของหลักสูตร สู่ภาควิชาและคณะสงัคมศาสตร์ ด้วยการ
ประกาศเป็น Banner แสดงความยินดีหนา้เว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 

การบริหารและพัฒนา
อาจารย์  

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร  

การน าระบบและกลไกสู่การปฏบิัติงาน อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน แต่งตั้งมาจากอาจารย์
ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพฒันาสังคม สอดคล้อง
กับระบบกลไกและแผนอัตราก าลังของหลักสูตร   

 
       การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 
2561 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่า การรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์ในแบบเดิมยัง
สามารถใชไ้ด้ในหลักสูตรเดิม และหลักสูตรที่ปรบัปรุงได้เน้น Outcome-Based Education การ
รับและแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรับปรุงด้วยกระบวนการปัจจุบันจึงเพียงพอที่จะสร้าง
บัณฑิตให้มีลักษณะพิเศษร่วมกนัตามที่หลักสตูรก าหนดตามการบ่มเพาะด้วยปรัชญาการเรียนการ
สอนของอาจารย์ที่มีคุณสมบัติและความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านสังคมศาสตร์และการพฒันา



สังคม 

      การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสตูร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเร่ิมด าเนินการในปีปัจจบุัน จึงเพิ่มกระบวนการกลัน่กรองการรับเข้า
อาจารย์อีก 1 ขั้นตอนคือการสรรหาคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการบริหารการพัฒนา
สังคมหรือมีผลงานวิจัยด้านนโยบายสงัคม เพื่อให้มีคุณสมบัติสอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตรที่ “มุ่ง
ผลิตนักบริหารด้านการพัฒนาสงัคมและนักวิจัยดา้นนโยบายสังคมที่มีความรอบรู้ มีคุณธรรม และ
กล้าชีน้ าสงัคมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน” 

4.1.2 การบริหารอาจารย์ 

การน าระบบและกลไกสู่การปฏบิัติงาน หลักสูตรบริหารอาจารย์ประจ าหลักสตูรด้วยการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าพิจารณาใน
คณะกรรมการวิชาการ คณะสงัคมศาสตร์เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติก่อนที่จะเสนอผ่านคณะ
กรรมการบริหารคณะสู่มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามล าดับ  ดงันี้ 

          การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวนัที่ 3 – 5 
กรกฎาคม 2561 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่ากระบวนการบริหารอาจารย์ในปัจจบุัน
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ตามทีต่ั้งเป้าไวค้ือ ในปีการศึกษา 2560 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไกพบว่า 
หลักสูตรยังคงมีอาจารย์ครบ 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทั้งหมด และปัจจุบนั
ภาระงานสอนและงานวิจัยที่เคยเกินอัตราก าลังของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรนัน้ได้รับการบรรเทา
จากการรับอัตราอาจารยส์อนในหลักสูตรที่มากข้ึน นอกจากนีป้ัจจุบนั หลักสูตรไดท้ าแผนบรหิาร
ความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง ตามที่หลักสูตรได้ขอความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกจิ
สกุล อาจารยป์ระจ าภาควิชา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน แผนการพัฒนาต าแหน่งวชิาการ และ
ข้อมูลการเกษียณอายุราชการ 

         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน าเข้ามา
ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในที่ประชุมภาควชิาและทีป่ระชุมหลักสูตรตรี โท เอก สาขา
พัฒนาสังคม  วนัที่ 12 กรกฎาคม 2560 และมีผลต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นมา หลงัจาก
ที่ได้ร่วมกันวางแผนอัตราก าลังระยะยาวในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา 

           ผลของการพัฒนาดังกล่าวท าให้หลักสูตรมีชุดข้อมูลภาระงาน แผนพัฒนาต าแหน่งวชิาการ 
และแผนการเกษียณอายุราชการ ที่รวบรวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลังของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในระยะยาว โดยมีอาจารย์วุฒปิริญญาเอกเป็นอัตราทดแทนหลักสูตรปริญญาโท-
เอก สาขาวิชาพฒันาสังคม จ านวน 4 คน คือ รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล ผศ.ดร.อัจฉริยา ชวูงศ์
เลิศ ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม และ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ ผลงานวชิาการ 
อายุงานที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์สอนรวมทั้งควบคุมวิทยานิพนธ์อย่าง
ครบถ้วนตามคุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 



อาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจบุนั 

1.  ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสทิธิ์    คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

2.  ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา                  คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

3.  ผศ.ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธนิ    คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 

4.  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร              คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 

5.  ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร                 คุณวุฒิ PhD (Social and Policy Sciences) 

  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรในอัตราก าลังทดแทน 

1.  รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล    คุณวุฒิ ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 

2.  ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ         คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร)์ 

3.  ดร.นพรัตน์ รัตนประทุม           คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมวทิยา) 

4.  ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล       คุณวุฒิ PhD (Social Sciences) 

         เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 เป็นปีสุดท้ายของการใชห้ลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของภาควิชาจึงได้จัดประชุมเพือ่วางแผนการจัดอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรส าหรับศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาพัฒนาสังคม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎบีณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม (รา่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 
โดยไดป้ระชุมเม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผลการประชุมมีมติมอบหมายให้ ผศ.ดร.กวินทร 
เสถียร, ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา และดร.นพรัตน์ รัตนประทุม เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวชิาพัฒนาสงัคม (ร่างหลักสูตรปรับปรุง 2561) ตามค าสัง่เลขที่ (อยู่ระหว่างการ
ร่างค าสั่ง) 

          ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, รศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล และผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์
เลิศ เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสตูรศิลปศาสตรดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาพฒันาสังคม (รา่งหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2561) ตามค าสัง่เลขที่ (อยู่ระหว่างการร่างค าสั่ง) 

         ผลของการประชุมเพื่อจดัอาจารย์ประจ าหลักสูตร แสดงได้ดังตารางดา้นล่าง 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ปรับปรุง 2557 ร่างปรับปรุง 2562 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิา
พัฒนาสังคม 

ดร.พิษณุ อภิสมาจาร
โยธิน 

ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรม
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      ทั้งนี้เพื่อแสดงถึงการเตรียมความพร้อมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการถ่ายโอนภาระงาน 
เตรียมความพร้อมด้านผลงานวชิาการให้สอดคล้องกับเกณฑ์สกอ. และเป็นการเตรียมความพรอ้ม
ด้านการคงอยู่ของอาจารย์ร้อยละ 100        

      4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

          การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัตงิาน หลักสูตรได้รับงบประมาณพฒันาอาจารย์จาก
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยาจ านวน 15,000 บาท/คน/ปี โดยคณาจารย์รายบุคคลไดน้ า
งบประมาณเปน็ค่าเดินทาง คา่ที่พัก และค่าลงทะเบยีน ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาตนเองให้
สามารถส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการสอน การวิจัย และการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยมี
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วิชาการนานาชาติ 10th  International Symposium on Environmentally Conscious 
Design and Inverse Manufacturing (EcoDesign2017) จัดโดย  National Cheng Kung 
University (Taiwan), and Union of EcoDesigners (Association of EcoDesign Societies, 
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เป็น Banner แสดงความยนิดีหน้าเว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 

ส่วน ผศ. ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้เข้าร่วมน าเสนองานวิจัยใน
งาน The 15th International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 20-
21 June 2017, Kuala Lumpur, Malaysia จนไดผ้ลการพฒันาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.ฟ้า
รุ่ง ได้รับรางวลั The Best Paper Presenter จากทีป่ระชุมวชิาการระดับนานาชาติดงักล่าว และมี
ระบบการยกย่องผา่นการด าเนนิการของหลักสูตร สู่ภาควิชาและคณะสงัคมศาสตร์ ด้วยการ
ประกาศเป็น Banner แสดงความยินดีหนา้เว็บไซต์ของคณะสังคมศาสตร์ 

คุณภาพอาจารย์  4.2 คุณภาพอาจารย์   

 
4.2.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

     ได้ร้อยละ.....100... คิดเป็น.....5......คะแนน 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   20 ขึ้นไป 

ปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   60 ขึ้นไป 



ปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

4.2.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 

     ได้ร้อยละ....80....... คิดเป็น.....4.......คะแนน 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   60 ขึ้นไป 

ปรญิญาโท คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   80 ขึ้นไป 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100 ขึ้นไป 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

     ได้ร้อยละ...184.... คิดเป็น...5.......คะแนน 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   20 ขึ้นไป 

ปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   40 ขึ้นไป 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   60 ขึ้นไป 

  

4.2.4 จ านวนบทความอ้างอิงของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระดับปริญญาเอก)  ปีย้อนหลัง 
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

     คิดเป็น.....5.....คะแนน 

การค าณวน 

            3/5 = 0.6                 (0.6 x 5)/0.25        = 12 
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     ได้ร้อยละ...184.... คิดเป็น...5.......คะแนน 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   20 ขึ้นไป 

ปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   40 ขึ้นไป 

ปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ   60 ขึ้นไป 

  

4.2.4 จ านวนบทความอ้างอิงของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ตอ่จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ระดับปริญญาเอก)  ปีย้อนหลัง 
ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสตูร 

     คิดเป็น.....5.....คะแนน 

การค าณวน 

            3/5 = 0.6                 (0.6 x 5)/0.25        = 12 
 

ผลที่เกิดกับอาจารย์  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   

 
4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูรในปี
การศึกษา 2560 ยังมีจ านวนอาจารย์คงอยู่ 100% ตลอดเวลาด าเนนิการ อันเนื่องจากการใช้ผล
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาควิชาฯ ที่ได้จดัท าเมื่อคร้ังประชุมภาควิชาฯ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับการใช้ข้อมูล Individual Development Plan (IDP) ที่
จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัย        ท าให้ชัดเจนวา่อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังมีแนวโน้ม
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯต่อไป 

 



  2558 2559 2560 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน (100%) 5 คน (100%) 5 คน (100%) 

   

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร: 

ความพึงพอใจของอาจารย์ 

         ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนนิการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ น าข้อมูลมาจากการสรุปรายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการส ารวจใน 2 ส่วนคือ คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบประเมิน และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร ซึ่งในตอนที่ 2 มีการสอบถามใน 5 ด้านย่อย ประกอบด้วย 

           1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระดบัมาก) 

           2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร (ระดับมาก) 

           3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล (ระดบัมาก) 

           4. ด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระ (ระดับมาก) 

           5. ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (ระดับมาก) 

  

        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริการจัดการหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการสัมมนานอกสถานที่เพือ่สร้างความสามัคคีและเปน็ขวญั
ก าลังใจแก่บุคลากร และควรมีมาตรการสนบัสนุนเร่ืองการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ได้รับความ
เชื่อถือ 

         ผลการด าเนนิการพบว่า อัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนสิิตที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงคิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องและอาจารย์มีความพงึพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตรในระดับมาก 

         เมื่อเปรียบเทียบผลความพึงพอใจจากปีที่ผา่นมา พบว่า คณะกรรมการหลักสูตรมีความพึง
พอใจระดับที่ลดลง และเมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  2558  2559 และ 2560 พบว่ามีความพงึ
พอใจของอาจารย์ในทิศทางทีล่ดลง ในขณะที่อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คงที่ 

 

ประเด็นการประเมนิ 2557 2558 2559 2560 



อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.13 4.59 4.59 4.31 

  

หลักฐาน: หน่วยติดตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ผลที่เกิดกับอาจารย์  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   

 
4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูรในปี
การศึกษา 2560 ยังมีจ านวนอาจารย์คงอยู่ 100% ตลอดเวลาด าเนนิการ อันเนื่องจากการใช้ผล
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาควิชาฯ ที่ได้จดัท าเมื่อคร้ังประชุมภาควิชาฯ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับการใช้ข้อมูล Individual Development Plan (IDP) ที่
จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัย        ท าให้ชัดเจนวา่อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังมีแนวโน้ม
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯต่อไป 

 

  2558 2559 2560 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน (100%) 5 คน (100%) 5 คน (100%) 

   

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร: 

ความพึงพอใจของอาจารย์ 

         ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนนิการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ น าข้อมูลมาจากการสรุปรายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการส ารวจใน 2 ส่วนคือ คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบประเมิน และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร ซึ่งในตอนที่ 2 มีการสอบถามใน 5 ด้านย่อย ประกอบด้วย 

           1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระดบัมาก) 

           2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร (ระดับมาก) 

           3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล (ระดบัมาก) 

           4. ด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระ (ระดับมาก) 

           5. ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (ระดับมาก) 



  

        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริการจัดการหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการสัมมนานอกสถานที่เพือ่สร้างความสามัคคีและเปน็ขวญั
ก าลังใจแก่บุคลากร และควรมีมาตรการสนบัสนุนเร่ืองการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ได้รับความ
เชื่อถือ 

         ผลการด าเนนิการพบว่า อัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนสิิตที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงคิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องและอาจารย์มีความพงึพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตรในระดับมาก 

         เมื่อเปรียบเทียบผลความพึงพอใจจากปีที่ผา่นมา พบว่า คณะกรรมการหลักสูตรมีความพึง
พอใจระดับที่ลดลง และเมือ่พิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  2558  2559 และ 2560 พบว่ามีความพงึ
พอใจของอาจารย์ในทิศทางทีล่ดลง ในขณะที่อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คงที่ 

 

ประเด็นการประเมนิ 2557 2558 2559 2560 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.13 4.59 4.59 4.31 

  

หลักฐาน: หน่วยติดตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ผลที่เกิดกับอาจารย์  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   

 
4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูรในปี
การศึกษา 2560 ยังมีจ านวนอาจารย์คงอยู่ 100% ตลอดเวลาด าเนนิการ อันเนื่องจากการใช้ผล
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาควิชาฯ ที่ได้จดัท าเมื่อคร้ังประชุมภาควิชาฯ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับการใช้ข้อมูล Individual Development Plan (IDP) ที่
จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัย        ท าให้ชัดเจนวา่อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังมีแนวโน้ม
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯต่อไป 

 

  2558 2559 2560 



อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน (100%) 5 คน (100%) 5 คน (100%) 

   

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร: 

ความพึงพอใจของอาจารย์ 

         ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนนิการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ น าข้อมูลมาจากการสรุปรายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการส ารวจใน 2 ส่วนคือ คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบประเมิน และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร ซึ่งในตอนที่ 2 มีการสอบถามใน 5 ด้านย่อย ประกอบด้วย 

           1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระดบัมาก) 

           2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร (ระดับมาก) 

           3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล (ระดบัมาก) 

           4. ด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระ (ระดับมาก) 

           5. ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (ระดับมาก) 

  

        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริการจัดการหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการสัมมนานอกสถานที่เพือ่สร้างความสามัคคีและเปน็ขวญั
ก าลังใจแก่บุคลากร และควรมีมาตรการสนบัสนุนเร่ืองการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ได้รับความ
เชื่อถือ 

         ผลการด าเนนิการพบว่า อัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนสิิตที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงคิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องและอาจารย์มีความพงึพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตรในระดับมาก 

         เมื่อเปรียบเทียบผลความพึงพอใจจากปีที่ผา่นมา พบว่า คณะกรรมการหลักสูตรมีความพึง
พอใจระดับที่ลดลง และเมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  2558  2559 และ 2560 พบว่ามีความพงึ
พอใจของอาจารย์ในทิศทางทีล่ดลง ในขณะที่อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คงที่ 

 

ประเด็นการประเมนิ 2557 2558 2559 2560 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 



ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.13 4.59 4.59 4.31 

  

หลักฐาน: หน่วยติดตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

ผลที่เกิดกับอาจารย์  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   

 
4.3.1 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่า ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยป์ระจ าหลักสตูรในปี
การศึกษา 2560 ยังมีจ านวนอาจารย์คงอยู่ 100% ตลอดเวลาด าเนนิการ อันเนื่องจากการใช้ผล
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของภาควิชาฯ ที่ได้จดัท าเมื่อคร้ังประชุมภาควิชาฯ 
วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ประกอบกับการใช้ข้อมูล Individual Development Plan (IDP) ที่
จัดท าขึ้นโดยมหาวิทยาลัย        ท าให้ชัดเจนวา่อาจารยป์ระจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ยังมีแนวโน้ม
ปฏิบัติงานที่ภาควิชาฯต่อไป 

 

  2558 2559 2560 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน (100%) 5 คน (100%) 5 คน (100%) 

   

4.3.2 ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร: 

ความพึงพอใจของอาจารย์ 

         ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการที่ได้ด าเนนิการ
ให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ น าข้อมูลมาจากการสรุปรายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 มีการส ารวจใน 2 ส่วนคือ คือ 
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูต้อบประเมิน และตอนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารจัดการ
หลักสูตร ซึ่งในตอนที่ 2 มีการสอบถามใน 5 ด้านย่อย ประกอบด้วย 

           1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ระดบัมาก) 

           2. ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร (ระดับมาก) 

           3. ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล (ระดบัมาก) 

           4. ด้านระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการคน้คว้าอิสระ (ระดับมาก) 

           5. ด้านสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ (ระดับมาก) 

  



        ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการบริการจัดการหลักสูตร พบว่าอาจารย์ผูต้อบ
แบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการสัมมนานอกสถานที่เพือ่สร้างความสามัคคีและเปน็ขวญั
ก าลังใจแก่บุคลากร และควรมีมาตรการสนบัสนุนเร่ืองการตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่ได้รับความ
เชื่อถือ 

         ผลการด าเนนิการพบว่า อัตราก าลังอาจารย์ที่มีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนสิิตที่รับเข้าใน
หลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงคิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องและอาจารย์มีความพงึพอใจ
ต่อการบริหารหลักสูตรในระดับมาก 

         เมื่อเปรียบเทียบผลความพึงพอใจจากปีที่ผา่นมา พบว่า คณะกรรมการหลักสูตรมีความพึง
พอใจระดับที่ลดลง และเมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  2558  2559 และ 2560 พบว่ามีความพงึ
พอใจของอาจารย์ในทิศทางทีล่ดลง ในขณะที่อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คงที่ 

 

ประเด็นการประเมนิ 2557 2558 2559 2560 

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน 5 คน 5 คน 5 คน 

ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.13 4.59 4.59 4.31 

  

หลักฐาน: หน่วยติดตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
ข้อมูลนักศึกษา 

วิชาเอก/วิทยาเขต ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแตป่ีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 
การรับนักศึกษา  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

ผู้สมัครเข้าเรียนยังคงมีปัญหาดา้นพืน้ฐานความรู้และทักษะเชน่เดียวกับที่ระบุใน 
มคอ.2คือ  

1) นิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานทางสงัคมศาสตร์ 

2) นิสิตมีทักษะด้านการวิจัยเชิงนโยบายน้อย 

3) นิสิตมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 

4) นิสิตมีปญัหาการปรับตัวในการเรียนระดับทีสู่งขึ้น เชน่ การบริหารจัดการด้าน
เวลา การสืบคน้ข้อมูล ทักษะทางสังคม และประสบการณ์ภาคสนาม 

 
นอกจากนี้ ปัญหาที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ เมื่อหลักสูตรจัดรายวิชาบังคบัไม่
นับหน่วยกิตส าหรับพฒันาการเรียนรู้ข้ันสูง และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อ
พัฒนาทักษะการจัดท าวทิยานิพนธ์และประสบการณ์ภาคสนาม นิสิตไมส่ามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เนื่องจากภาระงานประจ า จึงจ าเป็นต้องลาออกเพื่อกลับไป
ปฏิบัติงานเต็มเวลา ทางหลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการรับนิสติและกระบวนการ
ส่งเสริมและพฒันานิสติ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

 
การรับนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

จ านวนนสิิตรับเข้า 13 คน/ป ี 

แต่ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียนจ านวน  2 คน ซึ่งเป็นจ านวนน้อยกว่าที่
ก าหนด 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

นิสิตมีความพร้อมทางดา้นการเรียนและมีพืน้ฐานความรู้ทางดา้นสังคมศาสตร์และ
เป็นไปตามคุณสมบัติตามที่ระบใุนหลักสูตร 

  

การรับนักศึกษา 



ปัจจัยน าเข้า (Input):  

(1) หลักสูตรก าหนดจ านวนนิสติรับเข้าตามทีไ่ด้ระบุในมคอ. 2 รวมทั้งสิ้น จ านวน 13 
คน ดังนี ้

 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 

แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มี
งานรายวิชา 

2 2 2 2 

แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงาน
รายวิชา 

10 10 10 10 

แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงาน
รายวิชา 

1 1 1 1 

รวม 13 13 13 13 

จ านวนนสิิตที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 13 13 

   

   

กระบวนการ (Process): 

(1) เกณฑ์และวิธีการรับเข้านิสติเป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลยั
นเรศวร  

(2) แนะแนวหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพฒันาสงัคม เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่มีต่อหลักสตูร ตลอดจนแนวทางการเรียนในระดับปริญญาเอก 
และความเชี่ยวชาญของอาจารย์และงานวิจัย โดยประธานหลกัสูตรฯ 

(3) ยื่นใบสมัคร  

(4) พิจารณาคัดเลือกนสิิตใหม่จากเอกสารการสมัครโดยไม่มีการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ แต่หลักสูตรได้พบปญัหาจากการด าเนนิการที่ผา่นมา ไม่สามารถที่จะ
พิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพของผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนโดยผา่นเอกสารแต่เพียง
อย่างเดียวได้ ทางหลักสูตรจึงไดม้ีการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี ้

-    หัวข้อและประเด็นที่จะท าวทิยานิพนธ์สอดคล้องกบัความเชี่ยวชาญ
และงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร 



-    มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองคุณสมบัติ เชน่ เกณฑ์ด้านภาษาความ
เข้าใจในงานดา้นการพัฒนาสงัคม และความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร    

(4) ด าเนินการนัดหมายผู้สมัครให้มาสัมภาษณ์กับอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ในกรณีที่
พบว่านิสิตขาดความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ 

-    หัวข้อและประเด็นที่สนใจจะศึกษา โดยหลักสตูรพิจารณาเบื้องต้นคือ 
หัวข้อและประเด็นที่จะท าวิทยานิพนธส์อดคล้องกับความเชี่ยวชาญและ
งานวิจยัของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร/อาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร และ
พิจารณาสดัส่วนการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธว์่าเพียงพอและ/หรือ
เป็นไปตามเกณฑ ์

      -    การสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเข้าใจเกี่ยวกับงานดา้นการ
พัฒนาสังคมและความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร และความต้องการเตรียม
ความพร้อมก่อนการศึกษาของผู้เรียน 

      -    การยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา 

(5) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ได้แก ่การเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาตา่งประเทศ และการท าวจิัยด้านนโยบายสังคม ซึ่งเปน็คณุลักษณะของบัณฑิต
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

     ในปีการศึกษา 2559 พบวา่อัตราส่วนนิสิตเต็มเวลา 13 คนต่ออาจารย์ผูส้อน 7 
คน (ค่า FTES) เท่ากับ 1.86 : 1 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมของกลุ่มสาขาวิชา
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ที่ระบุให้ไม่เกิน 25: 1 

 
ผลผลิต (Output):  

(1) ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียน จ านวน 2 คน  

         แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวชิา จ านวน 1 คน  

         แบบ 1.2 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวิชา จ านวน 1 คน 

     จ านวนนสิิตรับเข้า 13 คน/ปี มีนิสิตลงทะเบียนจ านวน 2 คน เป้าหมายเชงิ
ปริมาณน้อยกว่าที่ก าหนด  

(2) สิ้นปีการศึกษาพบว่ามนีิสติลาออก 1 คน เนื่องจากมปีัญหากับตน้สังกัดใน
การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ท าให้นิสิตขาดความพร้อมด้านการเข้าเรียน 
จนกระทั่งตัดสินใจไม่เรียนต่อและได้มาลาออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

(3) คณะกรรมการหลักสูตรรับทราบถึงปญัหาของนิสิต และพิจารณากระบวนการ
การแก้ไขปัญหาโดยเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เพิ่มเกณฑ์การรับเข้าในกรณีที่



นิสิตเลือกเรียนแบบ 1.2 ให้แนบเอกสารการอนุญาตให้ลาเรียนจากต้นสังกัด และ
เสนอแนวทางดังกลา่วให้กับคณะกรรมการภาควิชาฯ เพื่อพจิารณาและสรุปแนว
การแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของกรรมการหลักสูตร โดยจะเร่ิมใช้กับนิสิตในปี
การศึกษา 2560 ต่อไป 

  

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  

(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการ
จัดการความรู้ ในวันที่ 3-5กรกฎาคม 2560  หลักสูตรฯ จึงประเมินกระบวนการ
รับเข้า พบว่ากระบวนการรับเข้าตามนโยบาย เกณฑ์ และวธิกีารรับเข้านิสิตเปน็ไป
ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลยันเรศวร และพบว่า 

    -     จ านวนนสิิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปจัจัยภายนอกที่
พบว่าโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป  

      -    เนื่องจากป ี 2558 ไม่ได้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านการ
รับเข้าท าให้มีผู้เรียนน้อยกว่าทีต่ั้งไว้ ดังนั้นในปี 2559 หลักสูตรได้จัด
โครงการแนะแนวหลักสูตร และแนะน าการเตรียม ตัวการเรียนในหลักสูตร
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสงัคม เพื่อเป็นข้อมูลให้นิสิตน าไปสู่การ
เตรียมตัว การวางแผนการเรียน การท างาน และครอบครัว เพื่อตัดสินใจใน
การเรียนต่อระดับปริญญาเอก เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับ
หลักสูตร ตลอดจนมีความพรอ้มทั้งด้านการเรียน ด้านวิชาการ และ
คุณสมบัติตามที่ระบุในหลักสูตร 

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ หลักสูตรได้เพิม่เกณฑ์การรับเข้า
ของนิสิตระดับปริญญาเอกที่มีงานท าแล้วในกรณีที่เลือกศึกษาต่อแบบ 2.1 โดยให้
แนบเอกสารการอนุญาตลาเรียนจากต้นสังกัดประกอบการพิจารณา 

  

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 
ปัจจัยน าเข้า (Input):  

(1) ปีการศึกษา 2559มีนิสิตลงทะเบียน จ านวน 2คน  

แบบ 1.1ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มีงานรายวชิา จ านวน 1คน  

แบบ 1.2 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงานรายวชิา จ านวน 1 คน 

(2) นิสติมีความพร้อมทางด้านการเรียนและมีพืน้ฐานความรูท้างดา้นสงัคมศาสตร์



และเป็นไปตามคุณสมบัติตามทีร่ะบุในหลักสูตร แต่ขาดทักษะทางดา้นการวิจัยเชิง
นโยบาย และทักษะดา้นภาษาต่างประเทศ จากการสัมภาษณ์และผลจากการ
ประเมินกระบวนการเรียนการสอนพบว่านิสิตในรุ่นที่ผา่นมาขาดทักษะด้านการวิจัย 

 
กระบวนการ (Process): 

(1) จากรายงานผลการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 3-5 
กรกฎาคม 2560 พบว่านิสิตจ านวนมีปัญหาด้านวิชาการโดยเฉพาะทักษะดา้นการ
วิจัยเชิงนโยบาย และทักษะดา้นภาษาอังกฤษ ทางหลักสูตรจึงเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาให้แก่ผู้สมัครเข้าเป็นนสิิตในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาสังคม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560  โดยจัดท าโครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตใหม่เพื่อเสริมความรู้ดังนี ้

    โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตปริญญาเอกสาขาพฒันาสังคม ในด้านการ
วิจัยเชิง   นโยบายและการพัฒนาศักยภาพทางดา้นภาษาอังกฤษ ในวนัศุกร์ที ่
14 กรกฎาคม 2560 

 
ผลผลิต (output):  

(1) มีนิสติใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาพัฒนาสงัคม 
รหัส 60 เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม จ านวน 4 คน  

(2) นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการท าวิจัยเชงินโยบายและการพัฒนา
ศักยภาพทางดา้นภาษาอังกฤษ  

(3) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยเชิงนโยบายมากข้ึน จากผลการประเมินการเข้า
ร่วมกิจกรรม ตลอดจนได้รับการแลกเปลี่ยนแนวทางการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่าน
ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดจากรุ่นพี่ 

  

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  

(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และ
การจัดการความรู้ (KM) ของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนไดส้ะท้อนให้เห็นจุดอ่อน
ของนิสิตในเร่ืองภาษาอังกฤษ จึงจ าเปน็ต้องหาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มข้ึนให้กับ
นิสิตแรกเข้า  

(2) การจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนา
ศักยภาพทางดา้นภาษาอังกฤษพบว่านิสิตมีความพึงพอใจระดบัดีมาก  

(3) การปรบัปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 



โดยหลักสูตรได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการท าวิจัยเชิงนโยบายสังคม
และการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษพบว่านิสิตมีความพึงพอใจระดับดีมาก 

(4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 
หลักสูตรจะจัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดบับัณฑติศึกษา ในปี 2561 
และบรรจุเข้าแผนงบประมาณภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวทิยาต่อไป 

 
"  

 การรับนักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา 

3.1.1 การรับนักศึกษา  

ปัจจัยน าเข้า (Input):  

(1) หลักสูตรก าหนดจ านวนนิสติรับเข้าตามทีไ่ด้ระบุในมคอ. 2 รวมทั้งสิ้น จ านวน 13 
คน ดังนี ้

 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 

แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบไม่มี
งานรายวิชา 

2 2 2 2 

แบบ 2.1 ปริญญาโทต่อเอกแบบมีงาน
รายวิชา 

10 10 10 10 

แบบ 2.2 ปริญญาตรีต่อเอกแบบมีงาน
รายวิชา 

1 1 1 1 

รวม 13 13 13 13 

จ านวนนสิิตที่คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - 13 13 

   

   

กระบวนการ (Process): 

(1) เกณฑ์และวิธีการรับเข้านิสติเป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลยั
นเรศวร  



(2) แนะแนวหลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพฒันาสงัคม เพื่อให้ความรู้ความ
เข้าใจและทัศนคติที่มีต่อหลักสตูร ตลอดจนแนวทางการเรียนในระดับปริญญาเอก 
และความเชี่ยวชาญของอาจารย์และงานวิจัย ผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก ่เพจ
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา เว็ปไซค์ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
คณะสังคมศาสตร์ 

(3) ยื่นใบสมัคร  

(4) พิจารณาคัดเลือกนสิิตใหม่จากเอกสารการสมัครโดยไม่มีการสอบข้อเขียน แต่
หลักสูตรได้พบปัญหาจากการด าเนินการทีผ่่านมา ไม่สามารถทีจ่ะพิจารณา
คุณสมบัติและศักยภาพของผู้ทีจ่ะสมัครเข้าเรียนโดยผา่นเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว
ได้ ทางหลักสูตรจึงได้มีการด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี ้

ท        หัวข้อและประเด็นที่จะท าวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ
และงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร 

ท        มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองคุณสมบัติ เช่น เกณฑ์ด้านภาษาความ
เข้าใจในงานดา้นการพัฒนาสงัคม และความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร   

(5) ด าเนินการนัดหมายผู้สมัครให้มาสัมภาษณ์กับอาจารยป์ระจ าหลักสูตร (ในกรณีที่
พบว่านิสิตขาดความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ 

ท        หัวข้อและประเด็นที่สนใจจะศึกษา โดยหลักสตูรพิจารณาเบื้องต้น
คือ หัวข้อและประเด็นที่จะท าวทิยานิพนธ์สอดคล้องกบัความเชี่ยวชาญและ
งานวิจยัของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผูส้อนในหลักสูตร และ
พิจารณาสดัส่วนการรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธว์่าเพียงพอและ/หรือ
เป็นไปตามเกณฑ ์

ท        การสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนา
สังคมและความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร และความต้องการเตรยีมความ
พร้อมก่อนการศึกษาของผู้เรียน 

ท       การยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา 

(6) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาได้แก่ การเตรียมความ
พร้อมด้านภาษาต่างประเทศ และการท าวิจัยด้านนโยบายสงัคม ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบัณฑติที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

 
ในปีการศึกษา 2560พบว่ามนีิสติปริญญาเอกทั้งหมดจ านวน 12คน และมี
อาจารย์ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา ที่สามารถรับเปน็อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกได้ จ านวน 13คน ตามเกณฑ์บัณฑติ



วิทยาลัย หมายความวา่จ านวนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพยีงพอในการ
รับนิสิต และเป็นไปตามเกณฑ์ทีม่หาวิทยาลยัก าหนด 

ผลผลิต (Output):  

(1) ปีการศึกษา 2560มีนิสิตลงทะเบียน จ านวน 4คน แบบ 1.1 ปริญญาโทต่อเอก
แบบไม่มงีานรายวชิา จากจ านวนนิสิตรบัเข้า 13 คน/ เป้าหมายเชิงปริมาณน้อยกว่า
ที่ก าหนด แต่เมื่อพิจารณาจากอัตราการเพิ่มข้ึนของนิสิตโดยเปรียบเทียบจากปี 
2559พบว่านิสิตมีแนวโน้มของการมาเรียนในหลักสูตรเพิ่มขึ้น  

  

 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปกีารศึกษาที่เริ่มใช้
หลักสูตร) 

2557 2558 2559 2560 

2557 5 5 5 5 

2558   2 2 2 

2559     2 1 

2560       4 

รวม 5 7 8 12 

   

   

(2) สิน้ปีการศึกษา2560 พบวา่มีนิสิตไม่ลงทะเบียนเรียน 1 คน เนื่องจากปัญหา
ส่วนตัว จนกระทัง่ตัดสนิใจไม่เรียนต่อและได้แจง้ทางหลักสูตรจะด าเนนิการลาออก
ตามขั้นตอนต่อไป  

(3) คณะกรรมการหลักสูตรรับทราบถึงปัญหาของนสิิต และพิจารณาเหตุผลการ
ลาออกของนิสิตซึ่งเป็นปัญหาสว่นตัว ท าให้ไมส่ามารถเข้าไปชว่ยแก้ไขปัญหาได้ แต่
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการไดม้ีความเห็นร่วมกันในการยืนยนัใช้เกณฑ์การรับเข้า
เหมือนปี 2559เพราะสามารถแก้ไขปัญหาการเข้าเรียนของนิสติในกลุ่มที่มีงานท าได้  

  

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  



(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการ
จัดการความรู้ ในวันที่ 3-4กรกฎาคม 2561  หลักสูตรฯ จึงประเมินกระบวนการ
รับเข้า พบว่ากระบวนการรับเข้าตามนโยบาย เกณฑ์ และวธิกีารรับเข้านิสิตเปน็ไป
ตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลยันเรศวร และพบว่า 

ท        จ านวนนสิิตไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่
พบว่าโครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงไป และการแข่งขันจาก
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆ  

ท        จากการพัฒนาระบบการรับเข้านิสิต ตั้งแตป่ี 2558 ไม่ได้มี
กระบวนการเตรียมความพร้อมด้านการรับเข้าท าให้มีผู้เรียนน้อยกว่าที่ตั้งไว้ 
ในปี 2559 และปี 2560หลักสูตรได้จัดให้มีการแนะแนวหลกัสูตร และ
แนะน าการเตรียมตัวการเรียนในหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาพฒันา
สังคม เพื่อเป็นข้อมูลให้นิสิตน าไปสู่การเตรียมตัว การวางแผนการเรียน การ
ท างาน และครอบครัว เพื่อตัดสนิใจในการเรียนต่อระดับปริญญาเอก เพื่อให้
ได้ผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องเก่ียวกับหลักสูตร ตลอดจนมีความพร้อมทั้ง
ด้านการเรียน ดา้นวชิาการ และคุณสมบัติตามที่ระบุในหลักสูตร ซึ่งได้มีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ หลักสูตรได้เพิ่มเกณฑ์การรับเข้า
ของนิสิตระดับปริญญาเอกที่มีงานท าแล้วในกรณีที่เลือกศึกษาต่อแบบ 2.1 โดยให้
แนบเอกสารการอนุญาตลาเรียนจากต้นสังกัดประกอบการพิจารณา 

 
 
"  

 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

-   มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสติในอัตราส่วนไม่เกิน 1 : 5 คน 

-   โครงการส่งเสริมและพฒันานักศึกษา ไมน่้อยกว่า 1 โครงการในปีการศึกษา 
2559 

-   งบประมาณต่อหัวนิสิตไม่น้อยกว่า 20,000 บาท  

    ในการส่งเสริมและพฒันานสิติ รหัส 57 และ 58 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

-   นิสิตได้รับความรู้และการพฒันาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จาก
โครงการสัมมนาทางวิชาการ 



-   นิสิตได้รับการส่งเสริมและพฒันาทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

-   นิสิตได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

-   นิสิตมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ 

            จากปัญหาของนิสิตแรกเข้าที่ขาดทักษะการวิจัยเชิงนโยบาย ภาษาอังกฤษ 
และประสบการณ์ภาคสนาม หลักสูตรจึงได้จัดกระบวนการชว่ยเหลือดูแลนิสิตด้วย
การใช้ระบบอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ติวภาษาอังกฤษและจัดท าบทความ
วิชาการจากงานวิทยานิพนธ์ของตนและจัดเวทีฝึกซ้อมน าเสนอกับชาวตา่งชาติก่อน
สมัครเข้าประชุมวชิาการนานาชาติที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งผลจากการปรับปรุง
กระบวนการ Tutorial โดยอาจารย์ที่ปรึกษาท าให้นิสติระดับปริญญาเอกทั้ง 7 คน
ในรหัส 57-58 ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษและการวิจัยแตกต่างกัน สามารถไปน าเสนอ
ผลงานวชิาการเปน็ภาษาอังกฤษในที่ประชุมวิชาการนานาชาตไิด้ครบทุกคน 

  

การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาเอก   

ปัจจัยน าเข้า (Input):  

     (1) นิสิตระดบัปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
จ านวน 13คน 

นิสิตปริญญาเอก รหัส 54 จ านวน 4 คน 

นิสิตปริญญาเอก รหัส 57 จ านวน 5 คน 

นิสิตปริญญาเอก รหัส 58 จ านวน 2 คน  

นิสิตปริญญาเอก รหัส 59 จ านวน 2 คน 

     (2) อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ที่สามารถรับเป็นอาจารย์ทีป่รึกษาและมคีุณสมบัติเปน็ไปตาม
เกณฑ์ของสกอ. และมหาวิทยาลัย มีจ านวน 14 คน (ฐานขอ้มูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

  

กระบวนการ (Process):  

การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

-     คณะกรรมการหลักสูตรได้ก าหนดให้ประธานหลักสูตรท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาระบบลงทะเบยีน และควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวทางการศึกษา 



-     จัดโครงการแนะแนวทางการศึกษาแก่นิสิตและติดตามความก้าวหน้า
ทางการศึกษา  

  -     เมื่อนิสิตได้รับการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการหลักสูตร
จะมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา
วิทยานพินธ์และระบบลงทะเบยีน 

  

การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

      -    นิสิตต้องเสนอหัวข้อความสนใจในรูปของหัวข้อหรือประเด็นที่
สนใจก่อนเข้าเรียนและ 
ในกรณีที่มีอาจารย์ในภาควชิาฯ ได้แสดงความจ านงรับเปน็อาจารย์พร้อม
แนบจดหมายยนืยนั เพื่อเสนอต่อกรรมการหลักสูตร 

     -     กรรมการหลักสูตรจัดให้มีการแนะแนวความเชีย่วชาญและ
ผลงานวิจัยของอาจารย์ภาควิชาฯ แก่นิสิตเพื่อน าไปสู่การเลือกอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีทีน่สิิต 
ยังไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชานิสติก่อนเข้าเรียน 

     -      หลักสูตรจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าวทิยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอก อย่างน้อยเทอมละ 1 คร้ัง พร้อมแนบคะแนนสอบ
ภาษาอังกฤษ อย่างน้อยเทอมละ 2 คร้ัง 

     -     จัดให้มีสมุดให้ค าปรึกษาและการเข้าพบอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อ
ติดตามความกา้วหน้า 
และความสม่ าเสมอในการพบอาจารย์ทีป่รึกษา  

     -     ภาควิชาฯ จัดให้มีฐานข้อมูลอาจารย์ความเชี่ยวชาญและ
ผลงานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่นิสิตในการเลือกอาจารย์ทีป่รึกษา 

     -     จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนสิิตและอาจารย์ที่
ปรึกษา  
ด้วยการติด Office Hours ไว้หน้าห้องพักอาจารย์ การนดัพบโดยตรง  
และการให้ค าปรึกษาแนะแนวผา่นระบบออนไลน์ 

-     การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิตและแลกเปลี่ยนในกลุ่มอาจารย์
ผู้สอนเพื่อการพัฒนานสิิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจดุอ่อน) โดย
กรรมการหลักสูตร 

-     หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษารายงานผลการจัดการ
ความเสี่ยงด้านนักศึกษา เช่น นสิิตที่ผลการเรียนต่ า เสี่ยงลาออกกลางคัน 



ส าเร็จการศึกษาชา้ เข้าสู่การประชุมหลักสูตร และประชุมภาควชิาสงัคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  

  

ผลผลิต (Output): 

     (1) นิสิตระดบัปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
จ านวน 13คน  

นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2559 จ านวน 3 คน (รหัส 54) 

นิสิตได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษา จ านวน 7 คน (รหัส 57-59) 

นิสิตสอบภาษาอังกฤษผ่าน จ านวน 7 คน (รหัส 57-59) 

นิสิตสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ จ านวน 1 คน (รหัส 57-59) 

นิสิตสอบผ่านวัดคุณสมบัติ จ านวน 1 คน (รหัส 57-59) 

นิสิตพน้สภาพ จ านวน 1 คน (รหัส 54) 

นิสิตลาออก จ านวน 1 คน (รหัส 59) 

  

 

รหัสนิสิต ชื่อนิสิต สถานภาพทางการศึกษา 

2554 สฤษดิ์ ผาอาจ   สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

สอบวิทยานพินธ์ 

2554 ชัยณรงค์ สังข์จา่ง สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 



สอบวิทยานพินธ์ 

2554 กมลทิพย์ เดชะปรากรม พ้นสภาพ 

   

   

 

รหัสนิสิต ชื่อนิสิต สถานภาพทางการศึกษา 

2554 พันเอกสมบัติ บุญกอแก้ว สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

สอบวิทยานพินธ ์

   

  

 

รหัสนิสิต ชื่อนิสิต สถานภาพทางการศึกษา 

2557 เขมิกา วริทธิ์วุฒิกุล สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

oสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

oสอบวัดคุณสมบัต ิ

oตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

oสอบวิทยานิพนธ์ 

2557 รสสุคนธ์ ประดิษฐ ์ สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

oสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

oสอบวัดคุณสมบัต ิ



oตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

oสอบวิทยานิพนธ์ 

2557 กมเลศ โพธิกนิษฐ สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

oสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

oสอบวัดคุณสมบัต ิ

oตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

oสอบวิทยานิพนธ์ 

2557 ชลธิดา อุเทศนันท ์ สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

สอบวัดคุณสมบัต ิ

oตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

oสอบวิทยานิพนธ์ 

   

   

 

รหัสนิสิต ชื่อนิสิต สถานภาพทางการศึกษา 

2557 อารมณ์ สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

oสอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์

oสอบวัดคุณสมบัต ิ

oตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

oสอบวิทยานิพนธ์ 

2558 ปิยรัตน์ วงศ์จุมมะล ิ สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 



oสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

oสอบวัดคุณสมบัต ิ

oตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

oสอบวิทยานิพนธ์ 

2558 ธันวัฒน์ ค าปา สอบภาษาอังกฤษ 

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

oสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

oสอบวัดคุณสมบัต ิ

oตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

oสอบวิทยานิพนธ์ 

2559 วรรณิศา สุโสม   oสอบภาษาอังกฤษ 

oแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

oสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 

oสอบวัดคุณสมบัต ิ

oตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 

oสอบวิทยานิพนธ ์

2559 พนา นาคราช ลาออก 

   

   

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  

(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสมัฤทธิ์และการจัดการ
ความรู ้ (KM) ของหลักสูตรฯ พบว่า นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการ
ศึกษา โดยเฉพาะนิสติ  
รหัส 57 กรรมการหลักสูตรจึงได้ก าหนดแนวทางติดตามความก้าวหน้าในทุกเทอม 

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้อาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อรวบรวมปัญหานสิิตและหาแนวทางการสง่เสริม
และพัฒนานิสิตให้สามารถส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสตูรก าหนด 

(3) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ท าให้นิสิตมีผลงานบทความ



วิชาการและบทความวิจัยที่แสดงถึงความก้าวหนา้ในการจัดวทิยานิพนธ์ และได้มี
การเผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง และ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจาก สกอ. สามารถสรุปได้ดงันี ้

  

 

ชื่อนิสิต ผลงานวชิาการ งานประชุม/ตีพิมพ ์

นายสฤษดิ์  ผา
อาจ 

  

พลวัตการจัดการทนุ
ทางสงัคมในชุมชนตา่ง
ศาสนา: กรณีศึกษา
ชุมชนต าบลทรายขาว 
อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัด
ปัตตานี. 

วารสารพฒันาสังคม สถาบนับณัฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์ 2016. ปีที่ 18 (ฉบับที่ 2) 
เดือน ต.ค. 59 

  

นางสาวเขมิ
กา    

วริทธิ์วุฒิกุล 

Reterritorialization 
and the 
Transformation of 
a Community’s 
Way of Life at Phu 
Doo Border Area, 
Uttaradit Province 

การประชุมนานาชาติดา้นชาตพินัธุ์ในเอเชีย 
คร้ังที่1 เร่ือง “ชีวิต อ านาจ ชาติพันธุ์” 
ระหว่างวันที่  20 – 21สิงหาคม 2558ณ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

การสัมมนาเครือข่าย
ระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา คร้ัง
ที่  15  ระหว่าง
วันที่  28 – 29
พฤษภาคม 2559 

 

15th International 
Conference on 
Social Science & 
Humanities 
(ICSSH), 20-21 June 

 



2017 , Kuala 
Lumpur  Malaysia 

   

  

 

ชื่อนิสิต ผลงานวชิาการ งานประชุม/ตีพิมพ ์

นางสาว
รสสุคนธ์  ป
ระดิษฐ์   

Conspectus of  Thai 
Government Agencies on 
Tourism Management 

การประชุมนานาชาติดา้นชาตพินัธุ์
ในเอเชีย  คร้ังที่1 เร่ือง “ชีวิต 
อ านาจ ชาติพนัธุ์” ระหว่าง
วันที่  20 – 21สิงหาคม 2558 ณ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย
นเรศวร 

การสัมมนาเครือข่ายระดับ
บัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา  คร้ังที่  15  ระหว่าง
วันที่  28-29 พฤษภาคม 2559ณ 
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช  

จ.สงขลา 

 

15th International Conference 
on Social Science & 
Humanities (ICSSH), 20-21 
June 2017 , Kuala 
Lumpur  Malaysia 

 

ชลธิดา 
อุเทศนันท ์

การจัดการสวัสดิการผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย 

การสัมมนาเครือข่ายระดับ
บัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา  คร้ังที่  15  ระหว่าง
วันที่  28-29 พฤษภาคม 2559 

15th International Conference 
on Social Science & 
Humanities (ICSSH), 20-21 

 



June 2017 , Kuala 
Lumpur  Malaysia 

   

   

 

กมเลศ โพธิ
กนิษฐ       

          

Symbolic Power of The Poor : 
A Case of Farmers’ Resistance 

in Thailand 

การประชุมนานาชาติดา้นชาตพินัธุ์
ในเอเชีย  คร้ังที่1เร่ือง “ชีวิต 
อ านาจ ชาติพนัธุ์” ระหว่าง

วันที่  20 – 21 สิงหาคม 2558ณ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัย

นเรศวร 

การสัมมนาเครือข่ายระดับ
บัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา คร้ังที่ 15  ระหวา่ง
วันที่  28– 29 พฤษภาคม 2559ณ 
โรงแรมบีพี สมิหลา บีช  

จ.สงขลา 

 

15th International Conference 
on Social Science & 
Humanities (ICSSH), 20-21 
June 2017 , Kuala 
Lumpur  Malaysia 

 

อารมณ์ 
ชาญกูล 

กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐ 
กรณีศึกษาพระราชบญัญัติสภา
องค์กรชุมชน พ.ศ.2551 

การสัมมนาเครือข่ายระดับ
บัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา คร้ังที่ 15  ระหวา่ง
วันที่  28 – 29 พฤษภาคม 2559 

15th International Conference 
on Social Science & 
Humanities (ICSSH), 20-21 
June 2017 , Kuala 
Lumpur  Malaysia 

 



   

   

 

ชื่อนิสิต ผลงานวชิาการ งานประชุม/ตีพิมพ ์

ปิยรัตน์ วงศ์จุม
มะล ิ

กระแสการพัฒนา
สังคมบนวิถีพึ่งพา..
พึ่งพิง..พึ่งตนเอง 

การสัมมนาเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา คร้ังที่ 15 ระหว่าง
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2559 

15th International 
Conference on 
Social Science & 
Humanities 
(ICSSH), 20-21 June 
2017 , Kuala 
Lumpur  Malaysia 

 

ธันวัฒน์ ค าปา จากสมัยใหม่สู่หลัง
สมัยใหม่: การถอดรื้อ
ความหมายของเมือง
ในประเทศไทย  

  

การประชุมทางวชิาการระดบัชาติ "พะเยาวจิัย 
คร้ังที่ 5 " วันที่ 28-29มกราคม 2559 ณ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 
จังหวัดพะเยา 

การสัมมนาเครือข่าย
ระดับบัณฑิตศึกษา
สังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา คร้ังที่ 
15 ระหว่างวันที่ 28-
29 พฤษภาคม 2559 

 

15th International 
Conference on 
Social Science & 
Humanities 
(ICSSH), 20-21 June 
2017 , Kuala 

 



Lumpur  Malaysia 

   

  

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ปัจจัยน าเข้า (Input):  

(1) ในการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของนิสิตนั้น หลักสตูรก าหนดคุณสมบัติ
ด้านตา่ง ๆ ไว้ใน Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชาใน มคอ.2 และน ามา
วางแผนการด าเนนิงานใน มคอ.3 โดยตรวจสอบผลการเรียนรู้ในได้ใน มคอ.5 ของ
แต่ละรายวชิาเพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

(2) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารศึกษา เพื่อน ามาจัดท าโครงการพัฒนานิสติให้มี
คุณลักษณะพิเศษตามที่หลักสูตรก าหนด 

(3) ผลการจัดการความรู้ของอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพนิสติและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  

กระบวนการ (Process): 

(1) หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการตา่ง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา
จนถึงปีสดุท้ายของการศึกษาผ่านระบบการบริหารจัดการของภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา โดยมกีลไกส าคัญคืองบประมาณที่ภาควิชาสงัคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา ได้รับการจัดสรรจากคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้รับ
งบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนานิสติจ านวน 242,000 บาท จากงบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,095,588 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.08ของงบประมาณทั้งหมดทีไ่ด้รับการ
จัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สามารถ
สรุปโครงการไดด้ังนี ้

  

 

โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 40,000 

โครงการ Public Lecture คร้ังที่ 3 : Seminar on The 
Graduated in 21th Century for Improving Oral 

3,000 



PresentationSkill in Abroad 

โครงการ 15th International Conference on Social 
Science & Humanities (ICSSH), 20-21 June 2017, Kuala 
Lumper 

195,000 

โครงการติดตามความก้าวหนา้นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา 4,000 

   

  

(2) จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจจากการเข้าร่วมโครงการของนิสิต และน าผล
การประเมินแจ้งให้กับกรรมการหลักสูตร และภาควิชาฯ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดโครงการ และน าไปสู่กระบวนการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 พร้อมกับ
จัดท าแผนงบประมาณและโครงการภาควิชาฯ ต่อไป        

ผลผลิต (Output):         

(1) หลังจากสิ้นสุดแต่ละโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่ระบุว่าตนเอง
ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด โดยนิสิตทุกชั้นปีได้ร่วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตอย่างครบถ้วน  

(2) เมื่อน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตขา้งต้นเข้าพิจารณาในที่
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมีมติพึงพอใจต่อผลการด าเนินการทีผ่่านมา 
และจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนานสิิตอย่างต่อเนื่อง  

(3) ในปีการศึกษา 2560 การสนับสนุนดา้นงบประมาณของภาควิชาทีไ่ด้รับจากคณะ
สังคมศาสตร์ ลดลงจาก 242,000 บาท เป็น 125,000บาท เนื่องจากในรอบปี
การศึกษา 2560 นิสิตรหัส 59 – 60 ยังไม่สามารถไปน าเสนอผลงานในตา่งประเทศ
ได้ เนื่องจากนสิิตอยู่ในชว่งพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และบทความวชิาการใน
ระดับประเทศ ส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้ตั้งงบประมาณในการไปน าเสนอผลงานใน
ต่างประเทศในปีงบประมาณ 2561 แต่ในรอบปีงบประมาณ 2562 กรรมการ
หลักสูตรจะท าการประเมินศักยภาพทางภาษาอังกฤษและบทความวิชาการอีกครั้ง
ก่อนตั้งงบประมาณต่อไป 

(4) ทางหลักสูตรจึงไดท้ าการประเมินกระบวนการเพื่อจัดท าแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของกลไกที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงกระบวนการโดยเนน้เพิ่ม
งบประมาณโครงการ Public Seminar และโครงการ Public Lecture เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นิสิตได้มีมุมมองดา้นนโยบายสงัคมและสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพฒันา
หัวข้อวิทยานิพนธ์และแลกเปลีย่นกับนักวชิาการที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่นสิิต



สนใจ 

  

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback): 

(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสมัฤทธิ์และการจัดการ
ความรู ้ (KM) ของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผูส้อนไดส้ะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดท า
โครงการ การพัฒนาศักยภาพนสิิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตร ฯ กระบวนการในส่วนของการ
คัดกรองโครงการก่อนบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจ าปี ท าให้หลักสูตรฯ สามารถ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ครบถ้วนในทุกประเด็น โดยปงีบประมาณ 2561 มีการ
จัดท าโครงการดงันี ้

  

 

โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 

โครงการ Public Seminar (เนน้การพัฒนาทักษะด้านความรู้ 
และทักษะทางปัญญา) 

40,000 

โครงการ Public Lecture (เนน้การพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทกัษะทางปัญญา และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ)   

30,000 

โครงการสัมมนาเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา (เน้นการพฒันาทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ) 

35,000 

โครงการติดตามความก้าวหนา้และน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา (เน้นการพฒันาทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล
และความรับผิดชอบ) 

20,000 

  
  
"  

 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   



3.2.1การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาเอก  

              จากปัญหาของนสิติแรกเข้าที่ขาดทักษะการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ หลักสูตรจงึได้จัดกระบวนการช่วยเหลือดูแลนิสิตด้วยการใช้ระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตวิภาษาอังกฤษ ร่วมกับก าหนดให้มีการจัด Public 
Lecture เป็นภาษาอังกฤษมากขึ้น และสร้างบรรยายการความเป็นนานาชาติ  เพื่อ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจดา้นทกัษะการวิจัยควบคูไ่ปกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
จากการฟังและถอดความการน าเสนองานวิชาการจากการสร้างระบบปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 

 
ปัจจัยน าเข้า (Input): 

     (1) นิสิตระดบัปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
จ านวน 14 คน 

ท นิสิตปริญญาเอก รหัส 54จ านวน 2 คน 

ท นิสิตปริญญาเอก รหัส 57 จ านวน 5คน 

ท นิสิตปริญญาเอก รหัส 58 จ านวน 2คน  

ท นิสิตปริญญาเอก รหัส 59 จ านวน 2คน 

ท นิสิตปริญญาเอก รหัส 60 จ านวน 3คน 

     (2) อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวรที่สามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและมีคณุสมบัติเปน็ไปตาม
เกณฑ์ของ สกอ. และมหาวิทยาลัย มีจ านวน 13คน (ฐานขอ้มูลอาจารย์ที่ปรึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร) 

กระบวนการ (Process):  

การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

-  คณะกรรมการหลักสูตรได้ก าหนดให้ประธานหลักสตูรท าหนา้ที่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาระบบลงทะเบยีน และควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวทางการศึกษา 

-  จัดโครงการแนะแนวทางการศึกษาแก่นิสิตและติดตามความก้าวหน้าทางการ
ศึกษา  

-  เมื่อนิสิตได้รับการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการหลักสูตรจะมอบ
ให้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์เปน็ผู้ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และระบบ



ลงทะเบียน 

การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ ์

      -  นิสิตต้องเสนอหัวข้อความสนใจในรูปของหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจ
ก่อนเข้าเรียนและ 
ในกรณีที่มีอาจารย์ในภาควชิาฯ ได้แสดงความจ านงรับเปน็อาจารย์พร้อม
แนบจดหมายยนืยนั เพื่อเสนอต่อกรรมการหลักสูตร 

      -  กรรมการหลักสูตรจัดให้มีการแนะแนวความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัย
ของอาจารย์ภาควิชาฯ แก่นิสิตเพื่อน าไปสู่การเลือกอาจารย์ทีป่รึกษา
วิทยานพินธ์ ในกรณีทีน่ิสิตยงัไมม่ีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชานสิิตก่อนเข้าเรียน 

      -  หลักสูตรจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก 
อย่างน้อยภาค 

         การศึกษาละ 1 คร้ัง พรอ้มแนบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 คร้ัง 

      -  จัดให้มีสมุดให้ค าปรึกษาและการเข้าพบอาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อติดตาม
ความก้าวหน้า 
          และความสม่ าเสมอในการพบอาจารย์ทีป่รึกษา  

      -  ภาควิชาฯ จัดให้มีฐานขอ้มูลอาจารย์ความเชี่ยวชาญและผลงานวจิัย เพื่อให้
ข้อมูลเบื้องต้น 
         แก่นิสิตในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 

      -  จัดให้มีช่องทางการติดตอ่สื่อสารระหว่างนสิิตและอาจารย์ที่ปรึกษา  
         ด้วยการติด Office Hours ไว้หน้าห้องพักอาจารย์ การนัดพบโดยตรง  
         และการให้ค าปรึกษาแนะแนวผา่นระบบออนไลน์ 

      -  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนิสิตและแลกเปลีย่นในกลุม่อาจารย์ผู้สอนเพื่อ
การ 
         พัฒนานิสติ (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จดุแข็งจุดอ่อน) โดยกรรมการ
หลักสูตร 

      -  หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ทีป่รึกษารายงานผลการจัดการความ
เสี่ยง 
         ด้านนักศึกษา เช่น นิสิตที่ผลการเรียนต่ า เสี่ยงลาออกกลางคัน ส าเร็จ
การศึกษาช้า เข้าสู่  
         การประชุมหลักสูตร และประชุมภาควิชาสังคมวทิยาและมานษุยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์  

ผลผลิต (Output): 



     (1) นิสิตระดบัปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
จ านวน 14คน  

ท นิสิตส าเร็จการศึกษาในปี 2560จ านวน 2คน 

ท นิสิตทีจ่ะส าเร็จการศึกษาในปี 2561จ านวน 1
คน  

ท นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2561
จ านวน 2คน 

ท นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2562
จ านวน 4คน 

ท นิสิตอยู่ในกระบวนการพัฒนา จ านวน 3คน 

ท นิสิตเฝา้ระวัง จ านวน 1 คน 

ท นิสิตพน้สภาพ จ านวน 1 คน  

 
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  

(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสมัฤทธิ์และการจัดการ
ความรู ้ (KM) ของหลักสูตรฯ พบว่า นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการ
ศึกษา โดยเฉพาะนิสติ  
รหัส 57 กรรมการหลักสูตรจึงได้ก าหนดแนวทางติดตามความก้าวหน้าในทุกเทอม 

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการ
จัดการความรู้อาจารย์ทีป่รึกษา เพื่อรวบรวมปัญหานสิิตและหาแนวทางการสง่เสริม
และพัฒนานิสิตให้สามารถส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสตูรก าหนด 

(3) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ท าให้นิสิตมีผลงานบทความ
วิชาการและบทความวิจัยที่แสดงถึงความก้าวหนา้ในการจัดวทิยานิพนธ์ และได้มี
การเผยแพร่ในการประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง และ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองจาก สกอ. (หลักฐานแนบ) 

 
3.2.2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

ปัจจัยน าเข้า (Input):  

(1) ในการพัฒนาคุณลักษณะทีพ่ึงประสงค์ของนิสิตนั้น หลักสตูรก าหนดคุณสมบัติ
ด้านตา่ง ๆ ไว้ใน Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชาใน มคอ.2 และน ามา
วางแผนการด าเนนิงานใน มคอ.3 โดยตรวจสอบผลการเรียนรู้ในได้ใน มคอ.5 ของ



แต่ละรายวชิาเพื่อน าผลการประเมินไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

(2) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารศึกษา เพื่อน ามาจัดท าโครงการพัฒนานิสติให้มี
คุณลักษณะพิเศษตามที่หลักสูตรก าหนด 

(3) ผลการจัดการความรู้ของอาจารย์ผู้สอนในการพัฒนาศักยภาพนิสติและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

  

กระบวนการ (Process): 

(1) หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการตา่ง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษา
จนถึงปีสดุท้ายของการศึกษาผ่านระบบการบริหารจัดการของภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา โดยมกีลไกส าคัญคืองบประมาณที่ภาควิชาสงัคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา ได้รับการจัดสรรจากคณะสังคมศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้รับ
งบประมาณในการพฒันาศักยภาพนิสติและการเสริมสรา้งทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 จ านวน 4โครงการ งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรร 135,000บาท จาก
งบประมาณของภาควิชาฯ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ทั้งสิน้ 1,226,475บาท คิด
เป็นร้อยละ 11.01(1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) สามารถสรุปโครงการ
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ดังนี ้

 

โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 

โครงการ Public Seminar  

(เน้นการพัฒนาทักษะดา้นความรู้ และทักษะทางปญัญา) 

40,000 

โครงการ Public Lecture (เนน้การพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะด้านความรู้ ทกัษะทางปัญญา และทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ)   

40,000 

โครงการสัมมนาเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา  

(เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 

35,000 

โครงการติดตามความก้าวหนา้และน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดบั 20,000 



บัณฑิตศึกษา  

(เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 

   

 (2) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการของนิสิต และน าผล
การประเมินแจ้งให้กับกรรมการหลักสูตร และภาควชิาฯ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
การจัดโครงการ และน าไปสู่กระบวนการปรับปรุงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษา ในปีการศึกษา 2561 พร้อมกับจัดท าแผนงบประมาณและ
โครงการภาควิชาฯ ต่อไป      

  

ผลผลิต (Output):         

(1) หลังจากสิ้นสุดแต่ละโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการสว่นใหญ่ระบุว่าตนเอง
ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด โดยนิสิตทุกชั้นปีได้ร่วม
กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตอย่างครบถ้วน  

(2) เมื่อน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตขา้งต้นเข้าพิจารณาในที่
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมีมติพึงพอใจต่อผลการด าเนินการทีผ่่านมา 
และจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนานสิิตอย่างต่อเนื่อง  

(3) ทางหลักสูตรจึงไดท้ าการประเมินกระบวนการเพื่อจัดท าแผนรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของกลไกที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงกระบวนการโดยเนน้เพิ่ม
งบประมาณโครงการ Public Seminar และโครงการ Public Lecture เพื่อเป็นการ
กระตุ้นให้นิสิตได้มีมุมมองดา้นสงัคมศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนา
หัวข้อวิทยานิพนธ์และแลกเปลีย่นกับนักวชิาการที่มีความเชี่ยวชาญในหัวข้อที่นสิิต
สนใจ 

  

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback): 

(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสมัฤทธิ์และการจัดการ
ความรู ้ (KM) ของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผูส้อนไดส้ะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดท า
โครงการ การพัฒนาศักยภาพนสิิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตร ฯ กระบวนการในส่วนของการ
คัดกรองโครงการก่อนบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจ าปี ท าให้หลักสูตรฯ สามารถ
จัดกิจกรรม/โครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ครบถ้วนในทุกประเดน็ โดยปงีบประมาณ 2562มี



แผนการจัดท าโครงการสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21โดยมีโครงการเพิ่มเติมจากปีการศึกษา 2560จ านวน 1 โครงการ ซึ่ง
เป็นผลจากการจัดการความรู้ (KM)เพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยให้จัดท าโครงการ
พัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

   

 

โครงการ งบประมาณ  

(บาท) 

โครงการ Public Seminar  

(เน้นการพัฒนาทักษะดา้นความรู้ และทักษะทางปญัญา) 

รอการจัดสรร 

โครงการ Public Lecture  

(เน้นการพัฒนาทักษะดา้นคุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านความรู้ 
ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ)   

รอการจัดสรร 

โครงการสัมมนาเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยา (เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 

รอการจัดสรร 

โครงการติดตามความก้าวหนา้และน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดบั
บัณฑิตศึกษา (เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ) 

รอการจัดสรร 

โครงการพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 

รอการจัดสรร 

  
"  

 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  ผลที่เกดิกับนักศึกษา 

(สกอ.3.3) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มีรายงานผลการด าเนินงานใน 4เรื่อง ได้แก่  

การคงอยู่, การส าเรจ็การศึกษา, 



ความพึงพอใจของนิสิต และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

    มีแนวโน้มผลการด าเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเรื่อง 

  

สถิตินิสติหลักสูตร ปร.ด. พัฒนาสงัคม จาก www.reg.nu.ac.th 

 

ปีการศึกษา จ านวนรับเข้า 
[1] 

จ านวนส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตร [2] 

จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออก
สะสมจนถึงสิน้ปีการศึกษา 2559 

[3] 
2559   

2552 15 7     8 

2553 9   4   5 

2554 7     3 3 

  

*หลักสูตรงดรับนสิิตปีการศึกษา 2555 และ 2556 

  

 (1) อัตราการคงอยู ่= {( [1] – [3] ) / [1] } x 100  

                            ปี 2557 = 46.67, ปี 2558= 44.44, ปี 2559= 57.14 

  

 (2) อัตราการส าเร็จการศึกษา = {[2] / [1] } x 100 

                                        ปี 2557 = 46.67, ปี 2558= 44.44, ปี 2559= 42.85 

  

(3) ความพึงพอใจของนสิิตที่มีต่อหลักสูตร  

          หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรส าหรับปี 2559
พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย = 4.68 คะแนน (อยู่ในระดับมากท่ีสุด) 

หลักฐาน:  

http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-
content/uploads/2017/01/2559courseSurveyByStudent.pdf 

  



(4) ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

  

ปัจจัยน าเข้า (Input): 

(1) นิสิตมีปัญหาด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อยกระดับสู่ความเป็นนานาชาติ และการสอบ
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(2) นิสิต รหัส 59 มีปัญหาเรื่องการอนุมัติให้ลาเรียนจากต้นสังกัด ท าให้ไม่สามารถเข้า
เรียนได้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ผลผลิต (Output): 

        ในปีการศึกษา 2559 มีข้อร้องเรียนจากนิสติจ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ 

  

(1) ปัญหาด้านภาษา และได้ท าการจัดการข้อร้องเรียนโดยจัดใหม้ีการอบรมและเพิ่มพูน
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการดังต่อไปนี ้

      -   โครงการ The Graduated Students in 21th Century for 
Improving Oral Presentation Skills in Abroad 

      -    จัดให้มีการอบรมภาษาองักฤษ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร ์

  

           อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการพัฒนากระบวนการการด าเนนิการเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในการเกดิข้อร้องเรียน ดังต่อไปนี ้

      -    น าข้อร้องเรียนหารอืคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อหาแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือ โดยจัดให้มีโครงการพัฒนานิสติด้านภาษาอังกฤษใน
ทุกเทอม โดยแจ้งอาจารย์ผูส้อนนิสิตระดบับัณฑติศึกษาให้มีการพัฒนาด้าน
ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการน าบทความ หนังสือ 
ต าราตา่งประเทศ มาใช้ประกอบการเรยีนการสอน 

-    น าข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการภาควิชาฯ เพื่อพิจารณา และให้มีการ
ส่งเสริมและและพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะ
การน าบทความ หนังสือ ต าราต่างประเทศ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน
มานุษยวิทยา และจัดใหม้โีครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับนิสิต
บัณฑิตศึกษาบรรจุในแผนภาควิชาฯ และตั้งงบประมาณในปีงบประมาณต่อไป  

      -    น าประเด็นดังกล่าวไปสูก่ารปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยให้มีการ
เพิ่มเตมิรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาตา่งประเทศ 

      -    น าข้อร้องเรียนแจ้งแก่คณะกรรมการวิชาการคณะ เพือ่เตรียมความ
พร้อมนิสิตทางดา้นภาษาอังกฤษ โดยคณะสังคมศาสตรไ์ด้จดัให้มีการอบรม
ภาษาอังกฤษกับนิสิตประจ า 



ทุกปีการศึกษา 

  

(2) ปัญหาการลาออกของนิสิต รหสั 59  

      -    กรรมการหลักสูตรได้มีการติดตามสอบถามปัญหากบันิสิต และให้
ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาที่นิสิตมีปัญหา  

      -    นิสิตได้มาท าเรื่องลาออกและแจ้งต่อประธานหลักสตูร หวัหน้าภาควิชา
ฯ ถึงเหตุผลในการลาออก 

      -    ประธานหลักสตูรน าเรือ่งแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรฯ 
และก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาทีอ่าจจะเกิดขึ้นกับนสิิตในรุ่นต่อไป เพื่อป้องกัน
ความเสีย่ง 

  

      -    คณะกรรมการหลักสูตรเสนอแนวทางการแกไ้ขปัญหาให้กับ
คณะกรรมการภาควิชาฯ และสรุปแนวทางการแก้ไขปญัหา โดยก าหนดเพิ่ม
เกณฑ์การรับเขา้ของนิสิตระดับปรญิญาเอกท่ีมีงานท าแล้วในกรณีทีเ่ลือกศึกษา
ต่อแบบ 2.1โดยให้แนบเอกสารการอนุญาตลาเรียนจากต้นสังกัดประกอบการ
พิจารณา 

  

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback): 

(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและการจดัการ
ความรู้ (KM) ของหลักสูตรฯ โดยอาจารยผ์ู้สอนได้สะท้อนให้เห็นปญัหาด้านภาษาอังกฤษ  

  

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ไดด้ าเนินการเพื่อป้องกันความเสีย่ง
ในการเกิดข้อร้องเรยีน โดยนสิติระดับบัณฑิตศึกษา แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษกับ
คณะกรรมการภาควิชาฯ อย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้นิสิตพัฒนาตนเอง และ
น าผลการสอบของนิสติมาพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสรมิให้นิสติ
สามารถสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ผลจากการด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมา พบว่า นิสิตระดับปริญญา
เอก สาขาพัฒนาสังคม รหสั 57-58 สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษครบทุกท่าน ไม่เกินปีที ่
2 ซึ่งเกิดจากกระบวนการติดตามและพัฒนานสิิตอย่างต่อเนื่อง และสามารถเข้าร่วม
ประชุมน าเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ ทั้งหมดจ านวน 7 คน และบทความอยู่
ระหว่างกระบวนการการตีพิมพ์ในวารสารต่างประเทศทุกบทความ 

  

       จากผลการด าเนินงานดังกลา่ว ในปีการศึกษา 2560 คาดว่าผลที่เกดิกับนิสติในด้าน



อัตราการคงอยู ่ ความพึงพอใจ และอัตราการส าเร็จการศึกษาจะเพิม่ขึ้น และการร้องเรียน
มีแนวโน้มลดลง 

"  
 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  3.3 ผลที่เกดิกับนกัศึกษา   

3.3.1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา   

มีแนวโน้มการด าเนินงานท่ีดีขึ้น ดงันี ้ข้อมูลจ านวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2560ม ี 

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ท่ีมีแนวโนม้ที่ดีขึ้น ดังนี ้

  

 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

จ านวนที่รับเข้า
[1] 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา [2] 

จ านวนที่คง
อยู ่

จ านวนที่
หายไป [3] 

2557 5 - 5 (100.0) - 

2558 2 - 2 (100.0) - 

2559 2 - 1 (50.0) 1 

2560 4 - 3 (75.0) 1 

   

  

   อัตราการคงอยู=่ {( [1] – [3] ) / [1] } x 100  

ท ปี 2557 = 100% 

ท ปี 2558= 100% 

ท ปี 2559= 50% 

ท ปี 2560 = 75% 

   

3.3.2 อัตราการส าเร็จการศึกษา 

ท นิสิตระดับปริญญาเอก ที่ส าเร็จการศึกษาในรอบประเมิน เดือน
สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561 มีจ านวน 2 คน ได้แก่ นายชัยณรงค ์สังข์จ่าง 
และนายสฤษดิ์ ผาอาจ 

  

3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา  



หลักสตูรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรส าหรับปี 2560
พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย =4.48 คะแนน (อยู่ในระดับมาก)  

  

3.3.4 ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศกึษา 

    ในปีการศึกษา 2559มีช่องทางให้นิสิตร้องเรียนผา่นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรเรื่อง
ปัญหาการขาดระบบดูแลช่วยเหลอืนิสิตที่มีปัญหา 1 ช่องทาง ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษา 

หรือ อาจารยผ์ู้สอน หรือ ประธานหลักสตูร หรือ กรรมการหลักสูตร  

ผลที่เกดิขึ้นในปี 2559พบว่านิสิตมีการร้องเรียนลดลง อย่างไรกต็ามคณะกรรมการ
บริหาร 

หลักสตูรได้เห็นความส าคัญในการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน เพื่อให้เข้าถึงปัญหาของนิสิต
ได้มากท่ีสุด ดังนั้น ในปีการศึกษา 2560มีช่องทางการร้องเรียนให้กับนิสิต 4 ช่องทาง และ
ให้แนะแนวนิสิตได้ทราบช่องทางการร้องเรยีนจากโครงการเตรียมความพร้อมซึ่งจัดในวันท่ี 
14กรกฎาคม 2560สามารถสรุปชอ่งทางการร้องเรียนได้ดังนี้  

(1)     ช่องทางการพูดคุยในช้ันเรียนหรืออย่างไมเ่ป็นทางการ จากนัน้อาจารย์
ได้น าข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาเข้าทีป่ระชุมหลักสูตร และภาควิชาฯ เพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหา 

  

(2)     ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของนสิิตในแตล่ะรุ่น หรือไลนส์่วนตัวกับประธาน
หลักสตูร 

(3)     ทางคณะไดม้ีช่องทาง (ทางการ) โดยเปิดใหส้ามารถส่งขอ้ร้องเรียน
ผ่านเว็ปไซค์ของคณะ (shout box) ได้ 

(4)     ได้มีการจดัตั้งกลุ่มนสิิตระดับบัณฑิต เพื่อเป็นตัวแทนในการประสานและ
เข้าไปมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการของคณะที่จะมีผลต่อนสิิต 

     ผลการจัดการข้อร้องเรียนจงึเป็นศูนย์ นอกจากน้ีหลักสตูรมกีารพัฒนากระบวนการ
การด าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียน โดยการเปิดเวทีและช่องทาง
ให้นิสิตได้เข้าไปมสี่วนร่วมในการแสดงความคดิเห็นและเสนอแนะตอ่หลักสูตร เพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนานสิิตได้ตรงตามเป้าหมายต่อไป 

     ในป ี 2560หลักสูตรไดป้รับปรุงกระบวนการโดยให้นิสติเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่าน
รายวิชา เพราะพบว่า ช่องทางอย่างไม่เป็นทางการ เป็นช่องทางที่นิสิตสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างเปดิเผยและส่วนใหญ่เป็นการพดูคุยเพื่อรับฟังและหาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น และการติดตามความก้าวหน้าระดับบณัฑติศึกษา สาขาพัฒนาสังคม 
ประจ าเทอมการศึกษาที ่ 1/2506และ 2/2560เพื่อพูดคุยถึงปัญหาต่างๆ ที่นิสิตต้องการ
ความช่วยเหลือ  



  

 

ผลผลิต (output):  

     จากผลการด าเนินงานดังกลา่ว ในปีการศึกษา 2560คาดว่าผลที่เกดิกับนิสติในด้าน
อัตราการคงอยู ่ความพึงพอใจ และอัตราการส าเร็จการศึกษาจะเพิม่ขึ้น และการร้องเรยีน
จะคงเดิมที ่0% 

  

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback):  

     คณะกรรมการหลักสูตรได้เล็งเห็นว่าช่องทางการร้องเรียนของนิสิตผ่านเวทีตดิตาม
ความก้าวหน้าประจ าเทอม ท าให้เข้าใจปัญหาที่เกดิขึ้นกับนิสติด้านวิชาการที่สะท้อนจาก
กิจกรรมติดตามความกา้วหน้า ดงันั้นในปีการศึกษา 2561คณะกรรมการหลักสูตรจึงได้มี
มติจากการประชุมกรรมการหลักสูตร ในวันท่ี 3กรกฎาคม 2561 ให้เพิ่มช่องทางการ
ร้องเรียนแก่นิสติอีก 1ช่องทาง และแนะแนวให้กับนสิิตได้รับทราบผ่านโครงการเตรียม
ความพร้อมส าหรับนสิิตรหัส 61ตอ่ไป 

 
"  

 

 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษา  
- 

 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
- 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
- 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา 
- 

 
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
- 

 



การเผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- 

 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
วิชากเอก/วิทยา

เขต 
รหัส ชื่อ วิชา ภาค ปี

การศึกษ
า 

A
+ 

A A
- 

B
+ 

B B- C
+ 

C C- D
+ 

D D- F S U
- 

V W I P
D 

P T E A
U 

I
P 

T
R 

จ านวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียน

เรียน 

จ านวน
นักศึกษาท่ีสอบ

ผ่าน 
%% แนวคิดและทฤษฎี

ระดับสูงด้านการพัฒนา
สังคม 

1 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

5 5 

%% วิทยานิพนธ ์1 แบบ 1.1 1 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

4 4 

%% วิทยานิพนธ ์2 แบบ 1.1 2 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

3 3 

%% วิทยานิพนธ ์3 แบบ 1.1 1 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

1 0 

%% วิทยานิพนธ ์4 แบบ 1.1 1 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

2 0 

%% วิทยานิพนธ ์4 แบบ 1.1 2 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

2 0 

%% วิทยานิพนธ ์4 แบบ 2.1 1 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

3 3 

%% วิทยานิพนธ ์5 แบบ 2.1 2 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

3 3 

%% วิธีวิทยาวิจัยขั้นสูงเพื่อ
การพัฒนาสังคม 

1 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

4 4 

%% สถิติขั้นสูงส าหรับการ
วิจัยนโยบายสังคม 

1 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

4 4 

%% สัมมนา 1 2 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

3 3 

%% สัมมนา 2 2 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

1 1 

%% สัมมนา 3 2 0 0 0 0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 0 0mi
nus 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 

0
P 

0
R 

1 1 

 

 



 
 

การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวชิาในหลักสตูร  5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

5.1.1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสตูร  

      มีระบบ มีกลไก 

      มีการน าระบบกลไกไปสูก่ารปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

      มีการประเมินกระบวนการ 

      มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน 

      มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปน็รูปธรรม (นิสิต 100% น าเสนอวิจัยระดบั
นานาชาติ) 

         

              หลักสูตร ปร.ด. (พัฒนาสังคม) มีระบบ มีกลไกและน าระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติงานผ่านการประชุมวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวชิาในหลักสูตร
ฯ ก่อนเปิดภาคการศึกษาการพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2559 เก่ียวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร พบวา่ การเรียน
การสอนแบบเดิมในปีที่ผา่นมายงัเป็น Topic – based Learning ตามที่อาจารย์ผู้สอนเปน็ผู้
ก าหนด นอกจากนีย้ังพบว่านสิิตยังควรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านแนวคิดและทฤษฎี
ระดับสูงดา้นการพัฒนาสงัคมเพิ่มเติม  

5.1.2 การปรับปรุงหลกัสูตรใหท้ันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ  

              จากการทบทวนกระบวนการออกแบบสาระรายวชิาในหลักสูตรดงักล่าว ภาค
การศึกษา 2560หลักสูตรจึงมีรายวิชาที่ได้รับการปรบัปรุง คือ รายวิชา 830603 Seminar I 
830604 Seminar II และ 830605  Seminar IIIที่ปรับสาระของรายวิชาเป็น Problem-
based Learning ตามประเด็นปัญหาของนสิิตรายบุคคล นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นฐาน
ด้าน การวิจัย และระบบคิดทางด้านการพัฒนาสงัคม โดยเปิดเวิชา 830 611 แนวคิดและ
ทฤษฎีระดับสูงด้านการพัฒนาสงัคม 830 601 วิธีวิทยาขั้นสูงเพื่อการพัฒนาสังคม และ 830 
602 สถิติชั้นสูงส าหรับการวิจัยนโยบายสงัคม  ในปีการศึกษาที่ผ่านมามนีิสิตชาวตา่งชาตไิด้
เข้ามาร่วมเรียนด้วย ท าให้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการแบ่งกันสอนเป็นภาค
ภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม ในภาคภาษาไทยบางครั้งมีการสนับสนนุให้
ใช้เอกสารและการบรรยายเปน็ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาความรูข้องนิสิตให้เป็นสากลมากข้ึน 

การวางระบบผูส้อนและ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน   



กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน  

5.2.1 การพจิารณาก าหนดผู้สอน 

มีระบบ มีกลไก 

มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

มีการประเมินกระบวนการ (มีความล าบากในการจัดท า มคอ.3 ให้เชื่อมโยงกับ มคอ.2) 

มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน (จัดท าระบบ มคอ.3 ออนไลน์) 

มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (มีระบบกรอก มคอ.3 ออนไลน์ในหลักสตูร) 

มีแนวทางปฏบิัติที่ดี โดยมีหลกัฐานเชิงประจักษ์ยนืยัน (ระบบ มคอ.3 ออนไลน์ขยายผล
เป็นการปฏิบตัิงานระดบัคณะเพื่อก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการท าแผนการเรียนรู้) 

  

(1) การก าหนดผู้สอน 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ  

       อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ หรือต าแหน่งทางวชิาการตาม เกณฑ์มาตรฐานและมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมครบ ทกุรายวิชา (ร้อยละ 100) 

     เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       อาจารย์ผู้สอนรายวิชาใน หลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากวา่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ และจะต้องมี การท าวิจยัตลอดจนมีจ านวน อาจารย์
ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

  

ปัจจัยน าเข้า (Input):   

        ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรมีคุณวุฒไิมต่่ ากว่า ปริญญาเอกหรือมี
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย์ และจะต้องมีการท าวิจัยหรือมีผลงานวิจัย
หลังจบการศึกษา เพื่อให้มี จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร ไมน่้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

  

กระบวนการ (Process): 

        1. สนับสนุนให้อาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิต่ ากวา่ปริญญาเอกศึกษาต่อ เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ 

        2. สนับสนุนอาจารย์ให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินผลตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดา้น ได้แก ่ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  



        3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและน าความรู้ทีไ่ด้จากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  

        4. ประเมินผู้สอนโดยนสิติและใช้ผลการประเมินเพื่อปรบัปรุงพฒันาทุกภาคการศึกษา  

        5. สนับสนุนอาจารย์ให้มีประสบการณ์วิชาการและวชิาชพี เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพ
การสอน 

        6. สนับสนุนให้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวชิาการและสง่เสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่ง
วิชาการ 

ผลผลิต (Output): 

ผลการด าเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ อาจารย์ผู้สอน ในทุกรายวิชามี
คุณวุฒิ    หรือต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานและมคีวามรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับ การจัดการเรียนการสอนครบทุกคน โดยภาควชิาฯ ได้จัดสรรงบประมาณ ใน
แต่ละปีงบประมาณ จ านวน 15,000 บาทในปีการศึกษา 2560 ให้อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อ
เป็นทุนในการพัฒนาวชิาการหรือ วิชาชีพ ซึง่หลักสูตรสนบัสนุนให้ผู้สอนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ความสามารถในการสอน ตัวอย่างเช่น สถิติขั้นสูง
ส าหรับการวิจัยนโยบายสังคม ระดับปริญญาเอก ได้สนบัสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
หลักสูตรการใช้โปรแกรมฯ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ก่อนเปิดปีการศึกษาและ
สิ้นสุดปีการศึกษาเพื่อพัฒนาให้มีความสามารถเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น นอกจากนี้
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 2560 นั้นพบว่า มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวฒุิ
ปริญญาเอกจ านวน 5 คน มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน (เพิ่มข้ึนจากเดิม 1 
คน) โดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการจ านวน 1 คน และมผีลงาน
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาตอิย่างต่อเนื่อง  

  

ข้อมลูป้อนกลับ (Feedback):  

         (1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า หลักสตูรสามารถพัฒนาการเข้า
ต าแหน่งทางวิชาการได้มากข้ึน เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสตูรและอาจารย์ผูส้อนทุกคนมี
ผลงานวิจัยและมีผลงานทางวชิาการอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ขัน้ตอนการ
พิจารณาผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการได้ 

         (2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลการทบทวนระบบกลไก/ 
กระบวนการ โดยสนบัสนุนให้อาจารย์ที่ยงัไม่มีต าแหน่งทางวชิาการเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการ
การพิจารณาขอต าแหน่งทางวชิาการโดยเฉพาะอาจารยป์ระจ าหลักสูตรให้ครบทุกคน 

 
5.2.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน 



    เป้าหมายเชิงปริมาณ  

       อาจารย์ผู้สอนจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4  ครบทุกรายวิชา (ร้อยละ 100) 

  

    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

       มีการก ากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 ของอาจารย์ผู้สอน 

  

ปัจจัยน าเข้า (Input):  

           หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และจัดส่งตาม
ก าหนด                   มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการคณะ
ก ากับ ติดตาม และตรวจ สอบการจัดท า มคอ.3ของอาจารย์ผู้สอนทุกคน 

  

กระบวนการ (Process): 

        ระบบกลไก/กระบวนการมีข้ันตอน โดยหลักสูตรฯ ด าเนนิการร่วมกับภาควิชาฯ ก ากบั 
ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคน โดยมีการรายงานผลการ
ติดตามอย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือในการจัดส่ง มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนในที่ประชุม
ร่วมกับภาควิชา โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี ้

        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับให้ผู้สอนจัดท ามคอ.3   

        2. หลักสูตรมีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
อย่างน้อย 30 วัน 

        3. หลักสูตรมีการจัดท าแบบประเมินความพงึพอใจต่อการสอนในรายวิชา ซึ่งมีเนื้อหา
การประเมินในส่วนคุณสมบัติของผู้สอนและผลทีไ่ด้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) 
และไดน้ าผลการการประเมินเขียนรายงานใน มคอ.5 เพื่อน ามาปรับปรุงส าหรับการจัดท า 
มคอ.3 ในการสอนครั้งต่อไป      

         

ผลผลิต (Output):  

        ผลการด าเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ ทกุรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2560มีการจัดส่ง มคอ.3 ครบทั้งหมดและไม่มีการค้างส่ง 

 
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

           ผลจากการทบทวนกระบวนการที่พบปัญหาความคลาดเคลื่อนระหว่างสาระการ



เรียนรู้ใน Curriculum Mapping หลักสูตรจึงได้จดัท าระบบ มคอ. 3 ออนไลน์ขึ้นเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กับคณาจารย์ทีไ่ปราชการตา่งประเทศหรือไม่สะดวกพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนเชื่อมโยงวตัถุประสงค์ Curriculum Mapping และกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเล่มหลกัสูตร มคอ. 2 จึงท าให้คณาจารย์ผู้สอนสามารถส่ง มคอ. 3 
ได้อย่างถูกต้องและทนัก าหนดเวลา 

 
5.2.3 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- การควบคุมหัวข้อของวิทยานพินธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 

- การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ 
  วิทยานพินธ ์

- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวทิยานิพนธ์และการตพีิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  

เป้าหมายเชิงปริมาณ  

              มีการก าหนดอาจารย์ ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์อย่างน้อยคนละ 1 
ท่านให้แก่นิสิตครบทุกคน (ร้อยละ 100) ภายใน 2 ปีการศึกษา   

              ติดตามให้นิสิตมีหัวข้อ วิทยานิพนธ์ภายใน 2 ปีการศึกษา ครบทุกคน (ร้อยละ 
100) 

       

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

               มีการมอบหมายอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียน เป็นรายบุคคลตาม
หัวข้อหรือ ประเด็นที่ผู้เรียนสนใจจะท า วทิยานิพนธ์ และติดตามให้ นิสิตจัดท าโครงร่าง
วิทยานพินธ์ และรายงานความก้าวหน้ากับ อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ อย่างต่อเนื่อง 

  

ปัจจัยน าเข้า (Input):  

        หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่ 
หลากหลายเป็นสหวิทยาการครอบคลุมทุกด้านของการบริหารงานพฒันาสังคม 

  

กระบวนการ (Process): 



       ระบบกลไก/กระบวนการมีขั้นตอนมุ่งเน้นประเด็นทีส่ าคญัดังนี้ 

       1) การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธจ์ะค านึงถึงความสนใจ และความเชีย่วชาญ
ในหัวข้อนั้น ๆ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการของอาจารย์ในรอบ 5 ปีเป็นเกณฑ ์

       2) การแต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธจ์ะพิจารณาสดัส่วนการรับนิสิตในที่ปรึกษา 
ไม่เกินไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด 

       3) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้นบุคคลที่เป็นอาจารย์ 
ระดับอุดมศึกษาที่สงักัดสถาบันมหาวิทยาลยั มีวุฒปิริญญาเอก และ/หรือมี ต าแหน่งวิชาการ
ตั้งแต่ระดับรองศาสตราจารย์และมีประสบการณ์ในหัวข้อ วิทยานิพนธ ์

       4) การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างและรายงานวิทยานพินธ์ ฉบบัสมบูรณ์จะพิจารณา
โครงสร้างกรรมการสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในหัวข้อ
วิทยานพินธ์ ทัง้นี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ 

 
ผลผลิต (Output):  

        ผลการด าเนนิงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ หลักสูตรฯ มี การก าหนด
มอบหมายและแต่งตัง้อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์คนละ 1ทา่น ให้แก่ นิสิต รหัส 57 – 59 
ได้ครบทุกคนส าหรับนสิิตรหัส 60 มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาแล้ว 1 คน 

 เพื่อช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้ แก่ผู้เรียนเป็นรายบคุคล ตามหัวข้อหรือประเด็น
ที่ผู้เรียนสนใจท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนติดตามให้นิสิตสามารถจดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และ
รายงานความ ก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนสิิตรหัส 57 – 59  ทุกคนมี
หัวข้อวิทยานิพนธ์ เรียบร้อยแลว้ ส าหรับนสิิตรหัส 60 อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาโครง
ร่างวิทยานิพนธ ์

  

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) 

(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวา่ ถึงแม้ว่านิสิตชั้นปทีี่ 2 ทุกคนจะมีหัวข้อ
วิทยานพินธ์แลว้ตาม แต่ตามแผนการศึกษานสิิตจะส าเร็จการศึกษา ภายในระยะเวลา 3 ปี
การศึกษา แต่ยังมีนสิิต รหัส 57 ที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผน จ านวน 5 คน อยา่งไรก็
ตามมี     1 คน ที่ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ผา่นแล้ว อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์ผลงานและ
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปี 2561 

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามผลการทบทวนระบบกลไก/ กระบวนการ 
หลักสูตรได้ประชุม ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์เพื่อ หาแนวทางในการส่งเสริม การ
พัฒนาคุณภาพและผลักดนัให้นสิิตส าเร็จตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด ภายใน 6 ปี โดยมี
โครงการติดตามความก้าวหนา้อย่างต่อเนื่องในทุกภาคเรียน 



 
 
 

การประเมินผู้เรียน  5.3 การประเมินผู้เรียน   

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีระบบ มีกลไก (มีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และก ากับประเมินวิทยานพินธ์) 

คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

            1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล 

            2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

            3. ดร. เสาวลักษณ์ ลิม้ศิริวงศ์ 

หลักฐาน: หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์

 
5.3.2 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   

มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน (มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ 
TQF) 

 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของหมวดต่างๆ ภายในรายวชิา (มคอ.3) กับหลักสูตร (มคอ. 2
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล และ curriculum mapping) 
สรุปได้วา่ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในแต่ละดา้น ได้แก ่ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้น
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อกสาร และการใช้เทคโนโลยี ผา่นตามเกณฑ์ในระดบั
ร้อยละ 80 – 99 เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีเพียงบางด้านของรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และผ่านเกณฑ์ที่รายวชิาก าหนด ไดน้้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

หลักฐาน: รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์นักศึกษา ประจ าปกีารศึกษา 2560 

  

5.3.3 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)  

หลังจากที่จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นในแตล่ะภาคการศึกษา ได้มีระบบให้อาจารย์ประจ า
วิชาได้รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และให้ส่งผลการรายงานเข้าสู่ระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร (TQF)ของมหาวิทยาลัย ที่ https://tqfmanagement.nu.ac.th/หลังจาก
สิ้นสุดวนัสุดท้ายของวนัปิดภาคการศึกษา (นับไป 30 วัน)  โดยภาคการศึกษาต้น/2560 ส่ง
ข้อมูลภายในวันที่ 7 ก.พ. 61 และภาคการศึกษาปลาย/2560 ส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 

https://tqfmanagement.nu.ac.th/


มิ.ย.61 ซึ่งพบว่าอาจารยป์ระจ าวิชาได้มีการส่ง มคอ.5  ผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร 
TQF ครบทุกรายวิชา คิดเป็นรอ้ยละ 100.0  

หลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนทุกปีการศึกษา หลักสตูรได้จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตรปรชัญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนาสงัคม พ.ศ. 2560  

  

5.3.4 การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

มีการประเมินกระบวนการ (พบปัญหาการท าวทิยานิพนธ์ลา่ช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลา
ของหลักสูตรก าหนด) 

มีการปรับปรุง/พฒันากระบวนการจากผลการประเมิน (มโีครงการฝึกอบรม และโครงการ
รายงานความก้าวหน้าการท าวทิยานิพนธ์) 

          การประเมินการท าวิทยานิพนธ์ของบัณฑติ พบวา่ การท าวิทยานิพนธ์ลา่ชา้ไม่เปน็ไป
ตามระยะเวลาของหลักสูตรก าหนด3 ปีการศึกษา ดังนั้น หลักสูตรจึงได้จัดให้มีโครงการ
วิชาการทีช่่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 3 โครงการ ได้แก ่

1. โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติระดับบัณฑิตศึกษา วนัที่ 27 ตุลาคม 2560 

2. โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ระดบับณัฑิตศึกษา ต้น/2560 ในวันที่ 7 
ธันวาคม 2560 

3. โครงการติดตามความก้าวหน้าวิทยานพินธ์ระดบับณัฑิตศึกษา ปลาย/2560 วันที่ 22 
พ.ค.2561 

  

 
 
 

 

 
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
วิชาเอก
/วิทยา
เขต 

รายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้
ผิดปกต ิ

มาตรการแก้ไข 

-  - - - - - - 
 
 
การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 



กรณี รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
วิชาเอก/
วิทยาเขต 

รายวิชา ภาคการศึกษา เหตุที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

-  - - - - 
 
 
กรณี รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

วิชาเอก/
วิทยาเขต 

รายวิชา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่เปิดสอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
 
 
  

คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

วิชาเอก/
วิทยาเขต 

รายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

%% วิธีวิทยาวิจยัขั้นสูงเพื่อ
การพัฒนาสังคม 

ต้น มี -ผลการประเมินคุณภาพการ
สอน (ต้น) 

%% สถิติขั้นสูงส าหรับการ
วิจัยนโยบายสังคม 

ต้น มี -ผลการประเมินคุณภาพการ
สอน (ต้น) 

%% แนวคิดและทฤษฎี
ระดับสูงดา้นการพัฒนา
สังคม 

ต้น มี -ผลการประเมินคุณภาพการ
สอน (ต้น) 

%% สัมมนา 2 ปลาย มี -ผลการประเมินคุณภาพการ
สอน (ปลาย) 

%% สัมมนา 1 ปลาย มี -ผลการประเมินคุณภาพการ
สอน (ปลาย)  

%% สัมมนา 3 ปลาย มี -ผลการประเมินคุณภาพการ
สอน (ปลาย) 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3605;&#3657;&#3609;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3605;&#3657;&#3609;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3605;&#3657;&#3609;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3605;&#3657;&#3609;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3605;&#3657;&#3609;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3605;&#3657;&#3609;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3611;&#3621;&#3634;&#3618;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3611;&#3621;&#3634;&#3618;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3611;&#3621;&#3634;&#3618;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3611;&#3621;&#3634;&#3618;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3611;&#3621;&#3634;&#3618;_2560.pdf
http://www.qs.nu.ac.th/fileche60/cur/Uploads/00106/25460201102567/04/Input_M4_&#3607;&#3623;&#3609;&#3626;&#3629;&#3610;&#3612;&#3621;&#3626;&#3633;&#3617;&#3620;&#3607;&#3608;&#3636;&#3660;_&#3611;&#3621;&#3634;&#3618;_2560.pdf


ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม  

รายวิชา / ผลการ
เรียนรู ้

คุณธรรม
จริยธรรม 

ทักษะด้านความรู ้ ทักษะทางปัญญา     ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4     41 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1. 830601 ˜  ™  ˜  ˜  ™  ™  ˜  ™  ™  ™      ˜  ™  ™  ˜  ™  ™  

นิสิตประเมิน 4.67 4.67 4.67     4.67 4.67 

กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม 

2. 830602  ™  ™  ˜  ™  ™  ™  ˜  ™  ™  ™      ™  ™  ™  ˜  ™  ™  

นิสิตประเมิน 3.87 3.83 3.92     4.00 3.92 

กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม 

3. 830611  ™  ™  ˜  ˜  ™  ™  ™  ™  ™  ™      ™  ™  ™  ™  ™  ™  

นิสิตประเมิน 4.30 4.06 4.19     4.19 4.13 

กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม 

4. 830603 ™  ™  ˜  ˜  ˜  ˜  ™  ™  ™  ™      ˜  ™  ˜  ™  ™  ™  

นิสิตประเมิน 5.00 4.50 5.00     4.75 4.33 

กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม 

5. 830604 ™  ™  ˜  ˜  ˜  ˜  ™  ™  ™  ™      ˜  ™  ˜  ™  ™  ™  

นิสติประเมิน 5.00 4.50 5.00     4.75 4.33 

กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม 

6. 830605 ™  ™  ˜  ˜  ˜  ˜  ™  ™  ™  ™      ˜  ™  ˜  ™  ™  ™  

นิสิตประเมิน 4.20 4.25 4.50     4.25 4.00 

กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม 

  

 



 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพการสอนโดยรวม พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.40 คะแนน  โดยด้านทักษะทาง

ปัญญา มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สดุ คือ 4.55คะแนน รองลงมาคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านทักษะความสมัพันธ์ระหวา่งบุคคล
และความรับผดิชอบ มีคะแนน 4.51 และ 4.44 คะแนน ตามล าดับ  

  

 

รายวิชา คุณธรรมจริยธรรม ทักษะด้านความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

รวม 

1. 
830601 

4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 
4.67 

2. 
830602 

3.87 3.83 3.92 4.00 3.92 
3.91 

3. 
830611 

4.30 4.06 4.19 4.19 4.13 
4.17 

4. 
830603 

5.00 4.50 5.00 4.75 4.33 
4.72 

5. 
830604 

5.00 4.50 5.00 4.75 4.33 
4.72 

6. 
830605 

4.20 4.25 4.50 4.25 4.00 
4.24 

รวม 4.51 4.30 4.55 4.44 4.23 4.40 

  
 
 
 
 

 
 



 
  
ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน  
มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ความรููู การประเมินจากผู้สอนและจากข้อมูลของแบบ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี (เฉลีย่ 4.44) 

แม้ว่าผลการประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ทุกด้านผ่าน
เกณฑ์ โดยอยู่ในระดับดี – ดมีาก แต่เมื่อเปรียบเทียบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละดา้นแล้ว พบว่า 
มาตรฐานด้านความรู้มีค่าเฉลีย่น้อยท่ีสุด คือ 4.44 
เมื่อเปรยีบเทียบกับดา้นอ่ืนๆ 

นอกจากน้ี ค่าเฉลี่ยมาตรฐานด้านความรู้เพิ่มขึ้น
เล็กน้อย จาก 4.43 (ปี 2559) เป็น 4.44 (ปี 2560) 
แสดงให้เห็นว่ามาตรฐานด้านความรู้เป็นสิ่งที่นิสิตต้อง
ได้รับการพัฒนา 

ดังนั้น หลักสูตรจึงได้จัดโครงการ Tutorial โครงการ 
Public Lecture และ โครงการตดิตามก้าวหนา้
วิทยานิพนธ์อย่าง และควรเสรมิดว้ย โครงการอบรม
ทั้งในเชิงวิชาการ และปฏิบัติการ โครงการเหล่านีจ้ะ
ช่วยให้นิสิตได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ กับผูเ้ชี่ยวชาญ 
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ทางโครงการฯ เชิงมาร่วม ซึ่งจะ
ช่วยพัฒนามาตรฐานดา้นความรู้ให้กับนิสิตได้  

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

การประเมินจากผู้สอนและจากข้อมูลของแบบ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี (เฉลีย่ 4.63) 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทตโนโลยี
สารสนเทศ 

การประเมินจากผู้สอนและจากข้อมูลของแบบ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี (เฉลีย่ 4.25) 

 

คุณธรรมจริยธรรม การประเมินจากผู้สอนและจากข้อมูลของแบบ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี (เฉลีย่ 4.80) 

 

ทักษะทางปัญญา การประเมินจากผู้สอนและจากข้อมูลของแบบ
ประเมินตนเองอยู่ในระดับดี (เฉลีย่ 4.88) 

 

 

 
 
 



 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร     มี 
จ านวนอาจารย์ใหม่ ……2 . จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนเิทศ 2  

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม จ านวนอาจารย ์ จ านวนบุคลากรสาย

สนับสนุน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 

การเข้าร่วมประชุมเชิง
วิชาการระดับสถาบัน 
ระดับชาติ และนานาชาติ  

อาจารย์ใน
ภาควิชา 18 คน 

บุคคลากร 2 คน นอกจากน้ี ทางภาควิชาฯ ได้จดัสรรงบประมาณ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ จ านวน 15,000 บาทในปีการศึกษา 2560ให้
อาจารย์แตล่ะท่าน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนาวิชาการหรือ วิชาชีพ 
และอาจารย์ทุกท่านได้เข้าอบรมการประกันคุณภาพ/การขอ
ต าแหน่งวิชาการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยนเรศวร   
 
ทางภาควิชาฯ ได้จดัสรรงบประมาณให้แตล่ะปีงบประมาณ คน
ละ 10,000 บาทนอกจากน้ีบุคลากรสนุบสนุนท้ังสองคน คือ คุณ
สุชาดา เชื้อม่วงและคณุทัศนีย์ ชัยสีดา ได้เข้ารับการอบรมดังนี ้
 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อเตรยีมเข้าสู่ 
EdPEx” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ 
เธียราวัฒน์ รองคณบดีฝา่ยพัฒนาคุณภาพและวิจัย คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561 
เวลา 13.00-16.30 น. ณห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ช้ัน 2 คณะ
สังคมศษสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2.  โครงการการประชุมวิชาการ ปชมท. พ.ศ.2561 หัวข้อ 
เปลี่ยนวิธีคดิ เปลี่ยนวิธีท า น าสู่สายสนับสนุน วันท่ี 3 พ.ค. 2561 
ณ รร.ท๊อปแลนด์พลาซ่า  
 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ผลการด าเนินงาน เป็นไป/ไม่
เป็นไป ตาม

เกณฑ ์
1.อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างนอ้ยร้อยละ 80 มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร  

หลักสตูรได้ก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ซึ่ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมดไดเ้ป็นกรรมการในชุดเดียวกันนี้ โดย
จัดประชุมขึ้นปลีะ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานของหลักสตูร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคนทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 

ผ่าน 

2.มีรายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาชา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  

หลักสตูรมรีายละเอียดของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคณุวุฒิแห่งชาติ  

ผ่าน 

3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปดิสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา  

หลักสตูรมรีายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 ก่อนเปิดสอน 
ในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกราย วิชา โดยมีการลงในระบบ
ออนไลน ์

ผ่าน 

4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา  

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาคเรยีนทางหลักสตูรได้
ก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา
ตามแบบ มคอ. 5 ครบทุกวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที ่2 ของปีการศึกษา โดยให้
อาจารยผ์ู้สอนเป็นผู้ uploadไฟส์เอกสารขึ้นระบบของมหาวิทยาลยั
ด้วยตัวเอง (login ด้วย usernameและ password) และส าเนา
เอกสารเก็บไว้ท่ีหลักสูตร 

ผ่าน 

5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา  

หลักสตูรจดัท ารายงานผลการด าเนินการตาม มคอ. 7 เรียบร้อยแลว้ 
หลังจากสิ้นสุดการศึกษาภายใน 60 วัน 

ผ่าน 

6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา  

คณะด าเนินการจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์จากนิสติ และภาควิชา
ฯได้จดัท าโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการทั้งภายใน
และภายนอกหลักสูตร เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงรายวิชาและ
กระบวนการสอน ตลอดจนสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสตูร
ครั้งต่อไป  

ผ่าน 

7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอนหรือ การประเมินผลการเรยีนรู้ 
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการปรับปรุงตามรายงาน CAR ในรูปแบบ มคอ.7 ในปีการศึกษา 
2559 ในประเด็นท่ีได้รับการประเมินว่ามีคุณภาพน้อยและ
จ าเป็นต้องพัฒนา ได้แก่  
(3.1) การรับนักศึกษา 

ผ่าน 



(4.1) การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
(5.1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
(5.3) การประเมินผู้เรยีน 
(6.1) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจดัการเรียนการสอน  

มีการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทุกคน โดยแนะน าใหรู้้จักกับการ
จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิของ สกอ. เช่น 
มคอ.1 – มคอ.7 คู่มือและตัวอยา่งการจัดท า มคอ. การประกัน
คุณภาพภายในเป็นต้น 

ผ่าน 

9.อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการและ/วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ทางภาควิชาฯ ได้จดัสรรงบประมาณ ในแต่ละปีงบประมาณ จ านวน 
15,000 บาทในปีการศึกษา 2560ให้อาจารย์แตล่ะท่าน เพื่อเป็นทุน
ในการพัฒนาวิชาการหรือ วิชาชีพ และอาจารย์ทุกท่านไดเ้ข้าอบรม
การประกันคณุภาพ/การขอต าแหน่งวิชาการที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
นเรศวร 

ผ่าน 

10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการสอน(ถ้ามี) ไดร้ับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อป ี 

ทางภาควิชาฯ ได้จดัสรรงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ คนละ 
10,000 บาท เพื่อสนับสนุนให้บุคคลากรทั้ง 2 คน คือ คุณสุชาดา 
เชื้อม่วง และ คุณทัศนีย์ ชัยสีดา เข้ารับการอบรมดังนี ้
 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ครั้งท่ี 2 หัวข้อ “การแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้พื่อเตรยีมเข้าสู่ 
EdPEx” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พีระพงศ์ เธีย
ราวัฒน์ รองคณบดฝี่ายพัฒนาคณุภาพและวิจยั คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร วันพุธท่ี 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 
น. ณห้องประชุมราชพฤกษ์ 1 ช้ัน 2 คณะสังคมศษสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร 
2.  โครงการการประชุมวิชาการ ปชมท. พ.ศ.2561 หัวข้อ เปลี่ยนวธิี
คิด เปลี่ยนวิธีท า น าสู่สายสนับสนนุ วันท่ี 3 พ.ค. 2561 ณ รร.ท๊อป
แลนด์พลาซ่า 

ผ่าน 

11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  

หน่วยติดตามและประเมินผล งานนโยบายและแผน คณะ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร ท าการประเมินระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อคุณภาพหลักสตูรได้คะแนนเฉลี่ย 
5.0จากคะแนนเต็ม5.0 

ผ่าน 

12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มผีลต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 
5.0  

หน่วยติดตามประเมินผล งานนโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ท าการตดิตามบัณฑติ สาขาพัฒนาสังคมที่
ส าเรจ็การศึกษา 2560 จ านวน 1 คน  
พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เท่ากับ 3.85คะแนนเต็ม 5.0 

ผ่าน 

 



 
 

หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 

การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหาร

หลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหาในอนาคต 

1. การท าวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร 

1. นิสิตใช้ระยะเวลาในการเรยีนมากกว่า 3 ปี
การศึกษา  ไม่เป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร 

1. จัดให้มีโครงการอบรมทางวิชาการเพื่อ
ส่งเสริมการท าวิทยานิพนธ์  

2. จัดให้มีระบบการตดิตาม และรายงาน
ความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ในทุกภาคการศึกษา 

 

สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: 

มีระบบ มีกลไก  

1. คณะกรรมการคณะกรรมการหอ้งอ่านหนังสือประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิตสิิ่งแวดล้อม 

3. งบประมาณ 38,164 บาท (งบประมาณจดัซื้อหนังสือ วารสาร ต ารา)         

มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

มีการประเมินกระบวนการ 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
          หลักสูตรได้น าผลการประเมินปี 2558 ร่วมกับผลการให้สมัภาษณ์จากอาจารย์และนสิิตจาก
การประเมินคณุภาพการศึกษา 2558พบว่า แม้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นสิ่งสนับ
สุนการเรียนรู้ทีจ่ าเป็นต้องเร่งปรับปรุง คือ  คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตกิาร และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล    คณะกรรมการหลักสูตรจึงปรับปรุงในส่วนของบริการสื่อความรู้ผ่านระบบออนไลน์และพื้นท่ี
เชิงกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัระหว่างอาจารย์และนิสติ แทนท่ีระบบ
เดิมที่รอพ้ืนท่ีส่วนกลางที่ปรับปรุงตามรอบปีงบประมาณ และเน้นเพียงการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
ซึ่งการเข้าถึงไม่พร้อมเท่าระบบออนไลน ์

           ในรอบปีการศึกษา 2559หลักสูตรจึงได้ร่วมกับคณะในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี ้

          1. การประชุมหลักสตูรและภาควิชา วันท่ี 11ต.ค. 2559เรื่องการใช้พื้นที่ห้องบัณฑิตศึกษา



และห้อง Pantry ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสติ ได้มีมติให้จัดสรรเวลานสิิต เวลาอาจารย์ และเวลา
ที่นิสิตและอาจารย์สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 
2. จัดท าชุดความรู้ของหลักสูตรจากวิทยานิพนธ์และภมูิภาคศึกษาอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของภาควิชา
สังคมวิทยาฯ เพื่อเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ในระบบออนไลน์ (รายละเอียดตามที่ระบุในตัวบ่งช้ีที่ 
5.1) 

          3. คณะจัดบริการเช่าคอมพิวเตอร์ชุดใหมส่ าหรับเจ้าหน้าท่ีภาควิชาท่ีมีหน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้กับหลักสตูร  

          4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยการอนมุัติของประธานหลักสตูร ปร.ด. (พัฒนา
สังคม) และประธานหลักสตูร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ได้จดัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือปริ้นเตอรค์ุณภาพสงู
ให้กับคณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพร้อมงบประมาณให้อาจารย์ประจ าและผู้สอนในหลักสตูรในวงเงิน
งบประมาณ 15,000 บาท/คน เพื่อซื้อครุภณัฑ์ส าหรับห้องพักอาจารย์ในการพบปะพดูคุยกับนิสติใน
บรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกในการแลกเหลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในกลุ่มเล็กเพื่อแก้ปัญหา
การขาดพื้นท่ีที่เหมาะสมเพียงพอในระดับคณะ 

   

         การปรับปรุงดังกล่าวท าใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ในช่วง
ปลายปีการศึกษา 2559 ของนิสิตหลักสตูร ปร.ด. (พัฒนาสังคม) ประเมินความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดทุกตัวบ่งช้ีทั้งสามด้าน ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจในระดับสูงสดุเมื่อเทียบกับทุกหลักสูตรของคณะ
สังคมศาสตร์ ในประเด็นต่อไปนี้ คอื 

         1.  ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลยั โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (5จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

         2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม (4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

         3.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 

6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ระบบและกลไกในการจัดสรรสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะสงัคมศาสตร์ ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร 

1.คณะสังคมศาสตรได้จัดสรรสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เชิงโครงสรา้งด้านกายภาพ ดังนี ้

1.1. คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ไดจ้ัดให้มีการเพิ่ม
หลอดไฟ และ เปลีย่นสีหลอดไฟ จากเดิมสีวอร์ม ให้เปลี่ยนแปลงเป็นสีเดย์ไลท์ เพื่อเพิ่มแสง



สว่างให้กับห้องพักอาจารย์ทุกห้อง (หรือตามความต้องการของอาจารย์) ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการท างานของคณาจารย์ รวมทั้งเป็นการจัดพืน้ที่ / สถานที่ให้
นิสิตและอาจารยไ์ด้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

1.2.คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นหลกัสูตรและผ่านภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ไดจ้ัดให้
เพิ่มห้องบัณฑิตศึกษา ส าหรับให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยาโดยเฉพาะ ในชัน้ 3 ของตึกคณะสังคมศาสตร์ อันเป็นการเพิ่มพื้นที่ท างานแก่
นิสิตระดบับัณฑิตของภาควิชามากข้ึน  

1.3.คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นหลกัสูตร ผ่านภาควิชาสังคมวทิยาฯ และ ผา่นคณะกรรมการ
ประจ าห้องอ่านหนงัสือคณะสงัคมศาสตร์) ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือแก่ทุกภาควิชา 
ซึ่งทางภาควิชาสังคมวิทยาฯ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือตามหลักสูตร
จ านวน 46,470 บาท และตามจ านวนนสิิตที่มีจ านวน 23, 811 บาท รวมงบประมาณในการ
จัดซื้อหนังสือของภาควิชาสังคมวิทยาฯ จ านวนทั้งสิ้น 70,281 บาท  

ผลการด าเนินงานและการทบทวนกระบวนการ 

1.คณะได้มีการด าเนนิการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน าผลการประเมินเข้าพิจารณาในคณะกรรมการห้องอ่านหนังสือคณะสงัคมศาสตร์ และ 
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ต่อไป ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน
และของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม  

1.1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2560 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสังคม ได้คะแนนเูฉลี่ย 
3.88 

 
ในวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ คณาจารย์ภาคสังคมวิทยาฯ ผ่านการประชุมภาคสังคมวิทยาฯ คร้ังที ่
1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 ได้เสนอให้มีการพิจารณาการเปลี่ยนหลอดไฟห้องท างาน
คณาจารย์  

จากมติที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเพิ่ม/เปลี่ยนสีหลอดไฟให้แก่ห้องพัก
คณาจารย์ทุกห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ในวาระที่ 4.2เร่ือง หารือการเพิ่มจ านวนห้องบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร



ประจ าคณะสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 5/2561วันที่ 31พฤษภาคม 2561ได้มีมติเห็นชอบ (ตามการ
เสนอของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของภาควิชา)  

 
จากมติที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเปลี่ยนห้อง SOC 308 ชั้น 3 ให้เป็นห้อง
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาสังคมวิทยาฯ เปน็ที่เรียบร้อย  

 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนงัสือคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ภาควิชาเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องอ่าน
หนังสือคณะสังคมศาสตร์ ทางภาควิชา (ผา่นทีป่ระชุมของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและที่
ประชุมคณาจารยป์ระจ าภาควิชา) ได้ด าเนนิการเสนอรายชื่อหนังสือต่อคณะกรรมการประจ า
ห้องอ่านหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนงัสือได้
ด าเนินการสั่งหนังสือเข้าห้องอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้พร้อมให้บริการแก่นิสิตและ
คณาจารย์รายชื่อหนังสือที่ทางคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนังสือด าเนนิการสัง่ซื้อผ่านการ
เสนอรายชื่อจากนสิิตและคณาจารย์ของภาควิชา  

 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

1.สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์เพิ่งมีมติเห็นชอบเร่ืองการเพิ่ม
ห้องบัณฑิตศึกษาภาควชิาสังคมวิทยาฯ ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศปดิภาคเรียนไปแล้ว ดว้ยเหตุนี้ จึงมีผลท าให้จ านวนนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาที่เข้าใช้ห้องบัณฑิตศึกษายังมีจ านวนไม่มาก ในกรณี ้ทางหลักสูตร
และทางภาควิชาจะด าเนนิการประชุมปรึกษาหารือพร้อมประชาสัมพนัธ์ให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าใช้งานห้องบัณฑิตศึกษาต่อไป 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: 

มีระบบ มีกลไก  

1. คณะกรรมการคณะกรรมการหอ้งอ่านหนังสือประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิตสิิ่งแวดล้อม 

3. งบประมาณ 38,164 บาท (งบประมาณจดัซื้อหนังสือ วารสาร ต ารา)         

มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

มีการประเมินกระบวนการ 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
          หลักสูตรได้น าผลการประเมินปี 2558 ร่วมกับผลการให้สมัภาษณ์จากอาจารย์และนสิิตจาก



การประเมินคณุภาพการศึกษา 2558พบว่า แม้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นสิ่งสนับ
สุนการเรียนรู้ทีจ่ าเป็นต้องเร่งปรับปรุง คือ  คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตกิาร และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล    คณะกรรมการหลักสูตรจึงปรับปรุงในส่วนของบริการสื่อความรู้ผ่านระบบออนไลน์และพื้นท่ี
เชิงกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัระหว่างอาจารย์และนิสติ แทนท่ีระบบ
เดิมที่รอพ้ืนท่ีส่วนกลางที่ปรับปรุงตามรอบปีงบประมาณ และเน้นเพียงการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
ซึ่งการเข้าถึงไม่พร้อมเท่าระบบออนไลน ์

           ในรอบปีการศึกษา 2559หลักสูตรจึงได้ร่วมกับคณะในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี ้

          1. การประชุมหลักสตูรและภาควิชา วันท่ี 11ต.ค. 2559เรื่องการใช้พื้นที่ห้องบัณฑิตศึกษา
และห้อง Pantry ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสติ ได้มีมติให้จัดสรรเวลานสิิต เวลาอาจารย์ และเวลา
ที่นิสิตและอาจารย์สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 
2. จัดท าชุดความรู้ของหลักสูตรจากวิทยานิพนธ์และภมูิภาคศึกษาอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของภาควิชา
สังคมวิทยาฯ เพื่อเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ในระบบออนไลน์ (รายละเอียดตามที่ระบุในตัวบ่งช้ีที่ 
5.1) 

          3. คณะจัดบริการเช่าคอมพิวเตอร์ชุดใหมส่ าหรับเจ้าหน้าท่ีภาควิชาท่ีมีหน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้กับหลักสตูร  

          4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยการอนมุัติของประธานหลักสตูร ปร.ด. (พัฒนา
สังคม) และประธานหลักสตูร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ได้จดัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือปริ้นเตอรค์ุณภาพสงู
ให้กับคณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพร้อมงบประมาณให้อาจารย์ประจ าและผู้สอนในหลักสตูรในวงเงิน
งบประมาณ 15,000 บาท/คน เพื่อซื้อครุภณัฑ์ส าหรับห้องพักอาจารย์ในการพบปะพดูคุยกับนิสติใน
บรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกในการแลกเหลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในกลุ่มเล็กเพื่อแก้ปัญหา
การขาดพื้นท่ีที่เหมาะสมเพียงพอในระดับคณะ 

   

         การปรับปรุงดังกล่าวท าใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ในช่วง
ปลายปีการศึกษา 2559 ของนิสิตหลักสตูร ปร.ด. (พัฒนาสังคม) ประเมินความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดทุกตัวบ่งช้ีทั้งสามด้าน ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจในระดับสูงสดุเมื่อเทียบกับทุกหลักสูตรของคณะ
สังคมศาสตร์ ในประเด็นต่อไปนี้ คอื 

         1.  ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลยั โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (5จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

         2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม (4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

         3.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  



6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ระบบและกลไกในการจัดสรรสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะสงัคมศาสตร์ ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร 

1.คณะสังคมศาสตรได้จัดสรรสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เชิงโครงสรา้งด้านกายภาพ ดังนี ้

1.1. คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ไดจ้ัดให้มีการเพิ่ม
หลอดไฟ และ เปลีย่นสีหลอดไฟ จากเดิมสีวอร์ม ให้เปลี่ยนแปลงเป็นสีเดย์ไลท์ เพื่อเพิ่มแสง
สว่างให้กับห้องพักอาจารย์ทุกห้อง (หรือตามความต้องการของอาจารย์) ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการท างานของคณาจารย์ รวมทั้งเป็นการจัดพืน้ที่ / สถานที่ให้
นิสิตและอาจารยไ์ด้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

1.2.คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นหลกัสูตรและผ่านภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ไดจ้ัดให้
เพิ่มห้องบัณฑิตศึกษา ส าหรับให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยาโดยเฉพาะ ในชัน้ 3 ของตึกคณะสังคมศาสตร์ อันเป็นการเพิ่มพื้นที่ท างานแก่
นิสิตระดบับัณฑิตของภาควิชามากข้ึน  

1.3.คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นหลกัสูตร ผ่านภาควิชาสังคมวทิยาฯ และ ผา่นคณะกรรมการ
ประจ าห้องอ่านหนงัสือคณะสงัคมศาสตร์) ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือแก่ทุกภาควิชา 
ซึ่งทางภาควิชาสังคมวิทยาฯ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือตามหลักสูตร
จ านวน 46,470 บาท และตามจ านวนนสิิตที่มีจ านวน 23, 811 บาท รวมงบประมาณในการ
จัดซื้อหนังสือของภาควิชาสังคมวิทยาฯ จ านวนทั้งสิ้น 70,281 บาท  

ผลการด าเนินงานและการทบทวนกระบวนการ 

1.คณะได้มีการด าเนนิการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน าผลการประเมินเข้าพิจารณาในคณะกรรมการห้องอ่านหนังสือคณะสงัคมศาสตร ์ และ 
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ต่อไป ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน
และของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม  

1.1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2560 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสังคม ได้คะแนนเูฉลี่ย 
3.88 



 
ในวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ คณาจารย์ภาคสังคมวิทยาฯ ผ่านการประชุมภาคสังคมวิทยาฯ คร้ังที ่
1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 ได้เสนอให้มีการพิจารณาการเปลี่ยนหลอดไฟห้องท างาน
คณาจารย์  

จากมติที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเพิ่ม/เปลี่ยนสีหลอดไฟให้แก่ห้องพัก
คณาจารย์ทุกห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ในวาระที่ 4.2เร่ือง หารือการเพิ่มจ านวนห้องบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 5/2561วันที่ 31พฤษภาคม 2561ได้มีมติเห็นชอบ (ตามการ
เสนอของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของภาควิชา)  

 
จากมติที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเปลี่ยนห้อง SOC 308 ชั้น 3 ให้เป็นห้อง
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาสังคมวิทยาฯ เปน็ที่เรียบร้อย  

 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนงัสือคณะสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 2/2560 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ภาควิชาเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องอ่าน
หนังสือคณะสังคมศาสตร์ ทางภาควิชา (ผา่นทีป่ระชุมของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและที่
ประชุมคณาจารยป์ระจ าภาควิชา) ได้ด าเนนิการเสนอรายชื่อหนังสือต่อคณะกรรมการประจ า
ห้องอ่านหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนงัสือได้
ด าเนินการสั่งหนังสือเข้าห้องอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้พร้อมให้บริการแก่นิสิตและ
คณาจารย์รายชื่อหนังสือที่ทางคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนังสือด าเนนิการสัง่ซื้อผ่านการ
เสนอรายชื่อจากนสิิตและคณาจารย์ของภาควิชา  

 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

1.สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์เพิ่งมีมติเห็นชอบเร่ืองการเพิ่ม
ห้องบัณฑิตศึกษาภาควชิาสังคมวิทยาฯ ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศปดิภาคเรียนไปแล้ว ดว้ยเหตุนี้ จึงมีผลท าให้จ านวนนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาที่เข้าใช้ห้องบัณฑิตศึกษายังมีจ านวนไม่มาก ในกรณี ้ทางหลักสูตร
และทางภาควิชาจะด าเนนิการประชุมปรึกษาหารือพร้อมประชาสัมพนัธ์ให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าใช้งานห้องบัณฑิตศึกษาต่อไป 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: 

มีระบบ มีกลไก  



1. คณะกรรมการคณะกรรมการหอ้งอ่านหนังสือประจ าคณะสังคมศาสตร์ 

2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิตสิิ่งแวดล้อม 

3. งบประมาณ 38,164 บาท (งบประมาณจดัซื้อหนังสือ วารสาร ต ารา)         

มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

มีการประเมินกระบวนการ 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
          หลักสูตรได้น าผลการประเมินปี 2558 ร่วมกับผลการให้สมัภาษณ์จากอาจารย์และนสิิตจาก
การประเมินคณุภาพการศึกษา 2558พบว่า แม้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นสิ่งสนับ
สุนการเรียนรู้ทีจ่ าเป็นต้องเร่งปรับปรุง คือ  คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตกิาร และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล    คณะกรรมการหลักสูตรจึงปรับปรุงในส่วนของบริการสื่อความรู้ผ่านระบบออนไลน์และพื้นท่ี
เชิงกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัระหว่างอาจารย์และนิสติ แทนท่ีระบบ
เดิมที่รอพ้ืนท่ีส่วนกลางที่ปรับปรุงตามรอบปีงบประมาณ และเน้นเพียงการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
ซึ่งการเข้าถึงไม่พร้อมเท่าระบบออนไลน ์

           ในรอบปีการศึกษา 2559หลักสูตรจึงได้ร่วมกับคณะในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี ้

          1. การประชุมหลักสตูรและภาควิชา วันท่ี 11ต.ค. 2559เรื่องการใช้พื้นที่ห้องบัณฑิตศึกษา
และห้อง Pantry ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสติ ได้มีมติให้จัดสรรเวลานสิิต เวลาอาจารย์ และเวลา
ที่นิสิตและอาจารย์สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 
2. จัดท าชุดความรู้ของหลักสูตรจากวิทยานิพนธ์และภมูิภาคศึกษาอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของภาควิชา
สังคมวิทยาฯ เพื่อเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ในระบบออนไลน์ (รายละเอียดตามที่ระบุในตัวบ่งช้ีที่ 
5.1) 

          3. คณะจัดบริการเช่าคอมพิวเตอร์ชุดใหมส่ าหรับเจ้าหน้าท่ีภาควิชาท่ีมีหน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้กับหลักสตูร  

          4. ภาควิชาสังคมวทิยาและมานุษยวิทยา โดยการอนมุัติของประธานหลักสตูร ปร.ด. (พัฒนา
สังคม) และประธานหลักสตูร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ได้จดัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือปริ้นเตอรค์ุณภาพสงู
ให้กับคณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพร้อมงบประมาณให้อาจารย์ประจ าและผู้สอนในหลักสตูรในวงเงิน
งบประมาณ 15,000 บาท/คน เพื่อซื้อครุภณัฑ์ส าหรับห้องพักอาจารย์ในการพบปะพดูคุยกับนิสติใน
บรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกในการแลกเหลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในกลุ่มเล็กเพื่อแก้ปัญหา
การขาดพื้นท่ีที่เหมาะสมเพียงพอในระดับคณะ 

   

         การปรับปรุงดังกล่าวท าใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ในช่วง
ปลายปีการศึกษา 2559 ของนิสิตหลักสตูร ปร.ด. (พัฒนาสังคม) ประเมินความพึงพอใจในระดับมาก



ที่สุดทุกตัวบ่งช้ีทั้งสามด้าน ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจในระดับสูงสดุเมื่อเทียบกับทุกหลักสูตรของคณะ
สังคมศาสตร์ ในประเด็นต่อไปนี้ คอื 

         1.  ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลยั โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (5จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

         2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม (4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

         3.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ระบบและกลไกในการจัดสรรสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ เป็นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะสงัคมศาสตร์ ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร 

1.คณะสังคมศาสตรได้จัดสรรสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เชิงโครงสรา้งด้านกายภาพ ดังนี ้

1.1. คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ไดจ้ัดให้มีการเพิ่ม
หลอดไฟ และ เปลีย่นสีหลอดไฟ จากเดิมสีวอร์ม ให้เปลี่ยนแปลงเป็นสีเดย์ไลท์ เพื่อเพิ่มแสง
สว่างให้กับห้องพักอาจารย์ทุกห้อง (หรือตามความต้องการของอาจารย์) ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการท างานของคณาจารย์ รวมทั้งเป็นการจัดพืน้ที่ / สถานที่ให้
นิสิตและอาจารยไ์ด้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

1.2.คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นหลกัสูตรและผ่านภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ไดจ้ัดให้
เพิ่มห้องบัณฑิตศึกษา ส าหรับให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยาโดยเฉพาะ ในชัน้ 3 ของตึกคณะสังคมศาสตร์ อันเป็นการเพิ่มพื้นที่ท างานแก่
นิสิตระดบับัณฑิตของภาควิชามากข้ึน  

1.3.คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นหลกัสูตร ผ่านภาควิชาสังคมวทิยาฯ และ ผา่นคณะกรรมการ
ประจ าห้องอ่านหนงัสือคณะสงัคมศาสตร์) ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือแก่ทุกภาควิชา 
ซึ่งทางภาควิชาสังคมวิทยาฯ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือตามหลักสูตร
จ านวน 46,470 บาท และตามจ านวนนสิิตที่มีจ านวน 23, 811 บาท รวมงบประมาณในการ
จัดซื้อหนังสือของภาควิชาสังคมวิทยาฯ จ านวนทั้งสิ้น 70,281 บาท  

ผลการด าเนินงานและการทบทวนกระบวนการ 

1.คณะได้มีการด าเนนิการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน าผลการประเมินเข้าพิจารณาในคณะกรรมการห้องอ่านหนังสือคณะสงัคมศาสตร์ และ 
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ต่อไป ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน



และของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม  

1.1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2560 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสังคม ได้คะแนนเูฉลี่ย 
3.88 

 
ในวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ คณาจารย์ภาคสังคมวิทยาฯ ผ่านการประชุมภาคสังคมวิทยาฯ คร้ังที ่
1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 ได้เสนอให้มีการพิจารณาการเปลี่ยนหลอดไฟห้องท างาน
คณาจารย์  

จากมติที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเพิ่ม/เปลี่ยนสีหลอดไฟให้แก่ห้องพัก
คณาจารย์ทุกห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ในวาระที่ 4.2เร่ือง หารือการเพิ่มจ านวนห้องบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 5/2561วันที่ 31พฤษภาคม 2561ได้มีมติเห็นชอบ (ตามการ
เสนอของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของภาควิชา)  

 
จากมติที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเปลี่ยนห้อง SOC 308 ชั้น 3 ให้เป็นห้อง
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาสังคมวิทยาฯ เปน็ที่เรียบร้อย  

 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนงัสือคณะสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 2/2560 
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ภาควิชาเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องอ่าน
หนังสือคณะสังคมศาสตร์ ทางภาควิชา (ผา่นทีป่ระชุมของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและที่
ประชุมคณาจารยป์ระจ าภาควิชา) ได้ด าเนนิการเสนอรายชื่อหนังสือต่อคณะกรรมการประจ า
ห้องอ่านหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนงัสือได้
ด าเนินการสั่งหนังสือเข้าห้องอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้พร้อมให้บริการแก่นิสิตและ
คณาจารย์รายชื่อหนังสือที่ทางคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนังสือด าเนนิการสัง่ซื้อผ่านการ
เสนอรายชื่อจากนสิิตและคณาจารย์ของภาควิชา  

 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 



1.สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์เพิ่งมีมติเห็นชอบเร่ืองการเพิ่ม
ห้องบัณฑิตศึกษาภาควชิาสังคมวิทยาฯ ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศปดิภาคเรียนไปแล้ว ดว้ยเหตุนี้ จึงมีผลท าให้จ านวนนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาที่เข้าใช้ห้องบัณฑิตศึกษายังมีจ านวนไม่มาก ในกรณี ้ทางหลักสูตร
และทางภาควิชาจะด าเนนิการประชุมปรึกษาหารือพร้อมประชาสัมพนัธ์ให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าใช้งานห้องบัณฑิตศึกษาต่อไป 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: 

มีระบบ มีกลไก  

1. คณะกรรมการคณะกรรมการหอ้งอ่านหนังสือประจ าคณะสังคมศาสตร ์

2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิตสิิ่งแวดล้อม 

3. งบประมาณ 38,164 บาท (งบประมาณจดัซื้อหนังสือ วารสาร ต ารา)         

มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏบิัติ/ด าเนินงาน 

มีการประเมินกระบวนการ 

มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 
          หลักสูตรได้น าผลการประเมินปี 2558 ร่วมกับผลการให้สมัภาษณ์จากอาจารย์และนสิิตจาก
การประเมินคณุภาพการศึกษา 2558พบว่า แม้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็นสิ่งสนับ
สุนการเรียนรู้ทีจ่ าเป็นต้องเร่งปรับปรุง คือ  คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัตกิาร และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล    คณะกรรมการหลักสูตรจึงปรับปรุงในส่วนของบริการสื่อความรู้ผ่านระบบออนไลน์และพื้นท่ี
เชิงกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยัระหว่างอาจารย์และนิสติ แทนท่ีระบบ
เดิมที่รอพ้ืนท่ีส่วนกลางที่ปรับปรุงตามรอบปีงบประมาณ และเน้นเพียงการสั่งซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
ซึ่งการเข้าถึงไม่พร้อมเท่าระบบออนไลน ์

           ในรอบปีการศึกษา 2559หลักสูตรจึงได้ร่วมกับคณะในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี ้

          1. การประชุมหลักสตูรและภาควิชา วันท่ี 11ต.ค. 2559เรื่องการใช้พื้นที่ห้องบัณฑิตศึกษา
และห้อง Pantry ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสติ ได้มีมติให้จัดสรรเวลานสิิต เวลาอาจารย์ และเวลา
ที่นิสิตและอาจารย์สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

 
2. จัดท าชุดความรู้ของหลักสูตรจากวิทยานิพนธ์และภมูิภาคศึกษาอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของภาควิชา
สังคมวิทยาฯ เพื่อเพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ในระบบออนไลน์ (รายละเอียดตามที่ระบุในตัวบ่งช้ีที่ 
5.1) 

          3. คณะจัดบริการเช่าคอมพิวเตอร์ชุดใหมส่ าหรับเจ้าหน้าท่ีภาควิชาท่ีมีหน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้กับหลักสตูร  



          4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยการอนมุัติของประธานหลักสตูร ปร.ด. (พัฒนา
สังคม) และประธานหลักสตูร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ได้จดัอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือปริ้นเตอรค์ุณภาพสงู
ให้กับคณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพร้อมงบประมาณให้อาจารย์ประจ าและผู้สอนในหลักสตูรในวงเงิน
งบประมาณ 15,000 บาท/คน เพื่อซื้อครุภณัฑ์ส าหรับห้องพักอาจารย์ในการพบปะพดูคุยกับนิสติใน
บรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกในการแลกเหลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการในกลุ่มเล็กเพื่อแก้ปัญหา
การขาดพื้นท่ีที่เหมาะสมเพียงพอในระดับคณะ 

   

         การปรับปรุงดังกล่าวท าใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ในช่วง
ปลายปีการศึกษา 2559 ของนสิิตหลักสตูร ปร.ด. (พัฒนาสังคม) ประเมินความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุดทุกตัวบ่งช้ีทั้งสามด้าน ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจในระดับสูงสดุเมื่อเทียบกับทุกหลักสูตรของคณะ
สังคมศาสตร์ ในประเด็นต่อไปนี้ คอื 

         1.  ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลยั โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (5จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

         2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม (4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

         3.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (4.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

6.1.1 ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสี่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 

ระบบและกลไกในการจัดสรรสิง่สนบัสนนุการเรียนรู ้เป็นการด าเนินการอย่างมีส่วนร่วม
ระหว่างคณะสงัคมศาสตร์ ภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู้เพียงพอต่อการพัฒนาหลักสูตร 

1.คณะสังคมศาสตรได้จัดสรรสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้เชิงโครงสรา้งด้านกายภาพ ดังนี ้

1.1. คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ไดจ้ัดให้มีการเพิ่ม
หลอดไฟ และ เปลีย่นสีหลอดไฟ จากเดิมสีวอร์ม ให้เปลี่ยนแปลงเป็นสีเดย์ไลท์ เพื่อเพิ่มแสง
สว่างให้กับห้องพักอาจารย์ทุกห้อง (หรือตามความต้องการของอาจารย์) ทั้งนี้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการท างานของคณาจารย์ รวมทั้งเป็นการจัดพืน้ที่ / สถานที่ให้
นิสิตและอาจารยไ์ด้พบปะ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือท างานร่วมกัน 

1.2.คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นหลกัสูตรและผ่านภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) ไดจ้ัดให้
เพิ่มห้องบัณฑิตศึกษา ส าหรับให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของภาควิชาสังคมวิทยาและ
มานุษยวทิยาโดยเฉพาะ ในชัน้ 3 ของตึกคณะสังคมศาสตร์ อันเป็นการเพิ่มพื้นที่ท างานแก่
นิสิตระดบับัณฑิตของภาควิชามากข้ึน  



1.3.คณะสังคมศาสตร์ (ผา่นหลกัสูตร ผ่านภาควิชาสังคมวทิยาฯ และ ผา่นคณะกรรมการ
ประจ าห้องอ่านหนงัสือคณะสงัคมศาสตร์) ได้จดัสรรงบประมาณเพื่อซื้อหนังสือแก่ทุกภาควิชา 
ซึ่งทางภาควิชาสังคมวิทยาฯ ไดร้ับการจัดสรรงบประมาณในการซื้อหนังสือตามหลักสูตร
จ านวน 46,470 บาท และตามจ านวนนสิิตที่มีจ านวน 23, 811 บาท รวมงบประมาณในการ
จัดซื้อหนังสือของภาควิชาสังคมวิทยาฯ จ านวนทั้งสิ้น 70,281 บาท  

ผลการด าเนินงานและการทบทวนกระบวนการ 

1.คณะได้มีการด าเนนิการประเมินผลความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อน าผลการประเมินเข้าพิจารณาในคณะกรรมการห้องอ่านหนังสือคณะสงัคมศาสตร์ และ 
คณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์ต่อไป ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียน
และของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2560ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม  

1.1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ปีการศึกษา 2560ของ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสงัคม ได้คะแนนเฉลี่ย 4.28  

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรต่อสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ปี
การศึกษา 2560 ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาพฒันาสังคม ได้คะแนนเูฉลี่ย 
3.88 

 
ในวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ คณาจารย์ภาคสังคมวิทยาฯ ผ่านการประชุมภาคสังคมวิทยาฯ คร้ังที ่
1/2561 วันที่ 15 มกราคม 2561 ได้เสนอให้มีการพิจารณาการเปลี่ยนหลอดไฟห้องท างาน
คณาจารย์  

จากมติที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเพิ่ม/เปลี่ยนสีหลอดไฟให้แก่ห้องพัก
คณาจารย์ทุกห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ในวาระที่ 4.2เร่ือง หารือการเพิ่มจ านวนห้องบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ประจ าคณะสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 5/2561วันที่ 31พฤษภาคม 2561ได้มีมติเห็นชอบ (ตามการ
เสนอของกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของภาควิชา)  

 
จากมติที่ประชุม คณะสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการเปลี่ยนห้อง SOC 308 ชั้น 3 ให้เป็นห้อง
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาสังคมวิทยาฯ เปน็ที่เรียบร้อย  

 
ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนงัสือคณะสังคมศาสตร์ คร้ังที่ 2/2560 



วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ขอความอนุเคราะห์ให้ภาควิชาเสนอรายชื่อหนังสือเข้าห้องอ่าน
หนังสือคณะสังคมศาสตร์ ทางภาควิชา (ผา่นทีป่ระชุมของคณาจารย์ประจ าหลักสูตรและที่
ประชุมคณาจารยป์ระจ าภาควิชา) ได้ด าเนนิการเสนอรายชื่อหนังสือต่อคณะกรรมการประจ า
ห้องอ่านหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้ง คณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนงัสือได้
ด าเนินการสั่งหนังสือเข้าห้องอ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งขณะนี้พร้อมให้บริการแก่นิสิตและ
คณาจารย์รายชื่อหนังสือที่ทางคณะกรรมการประจ าห้องอ่านหนังสือด าเนนิการสัง่ซื้อผ่านการ
เสนอรายชื่อจากนสิิตและคณาจารย์ของภาควิชา  

 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

1.สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะสังคมศาสตร์เพิ่งมีมติเห็นชอบเร่ืองการเพิ่ม
ห้องบัณฑิตศึกษาภาควชิาสังคมวิทยาฯ ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่
มหาวิทยาลยัไดป้ระกาศปดิภาคเรียนไปแล้ว ดว้ยเหตุนี้ จึงมีผลท าให้จ านวนนสิิตระดบั
บัณฑิตศึกษาของภาควชิาที่เข้าใช้ห้องบัณฑิตศึกษายังมีจ านวนไม่มาก ในกรณี ้ทางหลักสูตร
และทางภาควิชาจะด าเนนิการประชุมปรึกษาหารือพร้อมประชาสัมพนัธ์ให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าใช้งานห้องบัณฑิตศึกษาต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลกัสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
- - - 
 

 
สรุปการประเมินหลักสตูร 

 
การประเมินจากผู้ที่ส าเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 
 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน - 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน - 
- 
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมิน - 
 
 

 
 
 
 

หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบนั (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา : 

- - 
 
 
 
 



 
หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่

แล้วเสร็จ 
ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลทีไ่ม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
ร่างหลักสูตร ปร.ด.(พัฒนาสังคม) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อให้เท่าทันสถานการณ์
ระดับประเทศและระดับโลก และองค์ความรู้ที่
เปลี่ยนแปลง และตรงตามความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เพื่อให้มี
หลักสูตรฉบับร่างเสนอต่อผู้วิพากษ์หลักสูตร 

1 ปีการศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- 

  

ผลการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงาน
ของปีที่ผ่านมา   

  

 

แผน
ด าเนินการ 

ก าหนดเ
วลาที่
แล้ว
เสร็จ 

ผู้รับผิดชอ
บ 

ความส าเร็จ
ของแผน/
เหตุผลทีไ่ม่
สามารถ

ด าเนินการ
ได้ส าเร็จ 

- โครงการ 
Public 
Seminar 

- 
ปีงบประ
มาณ 
2561 

- ภาควิชา
สังคมวิทยา
และ
มานุษยวทิย
า 

-ด าเนินงาน
ตามแผน 

-โครงการ 
Public 
Lecture 

- 
ปีงบประ
มาณ 
2561 

- ภาควิชา
สังคมวิทยา
และ
มานุษยวทิย
า 

-ด าเนินงาน
ตามแผน 

ปีงบประมาณ 
2561 

ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา 

ผลการด าเนนิงานเปน็ไปตามแผน 



-โครงการ
สัมมนา
เครือข่าย
ระดับ
บัณฑิตศึกษ
าสังคม
วิทยาและ
มานุษยวทิย
า 

- 
ปีงบประ
มาณ 
2561 

- ภาควิชา
สังคมวิทยา
และ
มานุษยวทิย
า 

-ด าเนินงาน
ตามแผน 

-โครงการ
ติดตาม
ความก้าวห
น้าและ
น าเสนอ
วิทยานพินธ์
ระดับ
บัณฑิตศึกษ
า 

- 
ปีงบประ
มาณ 
2561 

- ภาควิชา
สังคมวิทยา
และ
มานุษยวทิย
า 

-ด าเนินงาน
ตามแผน 

   

  

 
  

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
- 
 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ................. 
- 

 
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมลู 

ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับน้ีได้มีการด าเนินการจรงิ 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรนี้เพียงหลักสตูรเดียว โดยไมไ่ดป้ระจ าหลักสตูรอื่น ๆ อีก  
  2. มีประสบการณผ์ลงานวิจยั  
        (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ช่ือผลงาน  ปีท่ีพิมพ์และแหล่งตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงาน) 
 



ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงาน 
อาจารย์ศภุสิทธ์ิ ต๊ะนา Arom Chankun and Supasit Tana. 2017. The power practice of modern state: A Case 

study of the Community Organization Council, Thailand. 15th International 
Conference on Social Science & Humanities) ICSSH, 20- 21 June 2017, Kuala Lumpur 
Malaysia 

อาจารย์ศภุสิทธ์ิ ต๊ะนา Varitwuttikil, K., Tana, S., Wannasubchae, S., & Pampasit, R. (2017). History of Water 
Resources Development and Water Resources Management in Thailand. PEOPLE: 
International Journal of Social Sciences, 3(2), 1540-1557. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร Farung Mee-Udon (2017). Cross-cultural Marriage: Experience of rural women in 
Northeast Thailand. Paper presented in the 15th international conference on Social 
Science & Humanities (ICSSH), 20-21 June 2017, Kuala Lumpur Malaysia. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้ารุ่ง มีอุดร Buapun Promphakping, Farung Mee-Udon and Noparat Rattanaprathum (2017). A 
comparative analysis of necessary things (need) to the wellbeing of rural household 
in Northeast of Thailand between 2005 and 2016. Paper presented in the 13th 
International conference on Humanity and Social Sciences (IC-HUSO 2017), 2-3 
November 2017 Khon Kaen University, Thailand. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ 
อภิสมาจารโยธิน 

พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2560). ความท้าทายในการบรหิารระบบสขุภาพชุมชนของไทย: การศึกษา
น าร่องในจังหวัดนครสวรรค์ ประเทศไทย. วารสาร มทร.อีสาน. 4(2) ,61-76. (TCI กลุ่ม 1) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ 
อภิสมาจารโยธิน 

พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2560). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตระหนกัในเรื่องความงามและพฤติกรรม 
การใช้เครื่องส าอางที่ไมไ่ดม้าตรฐานของผู้หญิงไทย.วารสารส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. 6(1), 
194-216. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ 
อภิสมาจารโยธิน 

รัตติกานต์ วิไลพันธ ์และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2560). การประกอบสร้างตัวตนทางเพศและ
พื้นที่ทาง สังคมของแฟนคลับศิลปนิเกาหลีใต้:กรณศีึกษากลุ่มวยัรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร. ใน
นเรศวรวิจยั ครั้งท่ี 13 :วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสงัคม วันท่ี 20-21 กรกฏาคม 
2560 (หน้า 878-883). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ 
อภิสมาจารโยธิน 

วชิราภรณ์ ศรีเงิน และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2560). เพศวิถีและการใช้ชีวิตคู่ของหญิงรักหญิง: 
กรณี ศึกษาในจังหวัดพิษณโุลก?. ใน นเรศวรวิจัย ครั้งท่ี 13: วิจัยและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคม วันท่ี 20-21 กรกฏาคม 2560 (หน้า 1235-1243). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ 
อภิสมาจารโยธิน 

สุขพัชรมณี กันแต่ง และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2560). การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี
ความสัมพันธ์ กับการไดร้ับความรนุแรงทางด้านร่างกายของสตรีจังหวัดพิษณุโลก. ใน การสมัมนา
เครือข่ายนักศึกษาระดับ บณัฑิตศกึษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 16 วันท่ี 29-30 
มิถุนายน 2560 (หน้า 62-77). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ 
อภิสมาจารโยธิน 

ยุทธนา เกตุค า และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผนความเชื่อด้าน 
สุขภาพกับการจัดการเรือนร่างตนเองของคนอ้วนในจังหวัดพิษณุโลก. ใน การประชุมวิชาการและ
น าเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาตเิรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาท่ียัง่ยืน:ชีวิตและสังคมผูสู้งอายุ 
วันท่ี 9 มิถุนายน 2560 (หน้า 205-216). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยอสีเทิร์นเอเชีย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิษนุ พงษ์กฤษณ์ จันทร์เช้ือ และ พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2560). ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างวาท
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  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   
          โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้จ านวนท้ังสิ้น........คน  
         (ระบุชื่อนักศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอสิระ) 

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ ช่ือนักศึกษา 
   
   
   

 
 



 

อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนท่ี 1  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนท่ี 2  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนท่ี 3  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนท่ี 4  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรคนท่ี 5  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่ : __________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑติที่จบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
 

          ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR CAR 

1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์การประเมิน  
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน   

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)   

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา   

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด   

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ผ่าน 
 
 
 



(ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR CAR 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

4.32 4.32 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 4.66 4.66 
 
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 3.50 5.00 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00 3.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 3.83 4.00 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 4.00 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 4.00 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

5.00 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 4.25 3.50 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 4.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 3.00 4.00 

ผลประเมินรวมทั้งหมด 4.06 3.71 
 
 



 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ปีการศึกษา 2560 

 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1   
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 2 - - 4.66 4.66 ระดับคุณภาพดีมาก 
3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
4 3 3.92 - - 3.92 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67  3.50 
ระดับคุณภาพดี 

 
6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

คะแนนรวมเฉลี่ยปี2559 13 3.39 3.75 4.66 3.70 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี
ระดับคุณภาพ

ดีมาก 
 ปี 2559 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดแข็ง/จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนาสังคม ปีการศึกษา 2560 
 
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑติ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. การตีพิมพฒ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ/งานวิจัยของนิสิต 1. เนื่องจากการตีพิมพ์บทความวชิาการ และงานวิจัยของนิสติ

ส่วนใหญ่เป็นการน าเสนอในการประชุมวิชาการ ดังนั้นควรมีการ
พัฒนาศักยภาพให้นิสติสามารถตพีิมพ์บทความทางวิชาการและ
งานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน TCI อีกทั้งการตีพิมพ์ในวารสาร
นานาชาติด้วย มีนสิิตหลายคนมีศกัยภาพที่สามารถตีพิมพ์
บทความในวารสารระดับนานาชาติ ทั้งนี้นิสิตมีศักยภาพในการ
ตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติได้  

 
องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. ควรก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิต 1. จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการทบทวน

กระบวนการพัฒนานสิิต เพื่อให้บรรลเุป้าหมายของการพัฒนา
นิสิต และมีการปรับปรุงการพัฒนานิสิต รวมทั้งการสัมภาษณ์
นิสิตนิสติต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาในการศึกษาภาคสนาม 
(Area Study) หลักสูตรควรมีการพิจารณาเพิ่มเติมในการวาง
แผนการพัฒนานสิิตในการศึกษาภาคสนาม 

  
องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย ์
ที่ 4.1  

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. การก าหนดกรอบอัตราก าลังโดยจัดท าแผนการพัฒนา
อาจารย ์

 

2. การติดตามการพัฒนาอาจารยจ์าก ID Plan ของอาจารย์แตล่ะ
ท่าน 

ต้องการของอาจารย์ตลอดจนการวางแผนงบประมาณในการ
พัฒนาอาจารย ์

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 



1. แผนบริหารและพัฒนาอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2. ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

1. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์ เพื่อน ามาใช้ในการวาง
กรอบอัตราก าลังและจัดท าแผนการรับอาจารย์ เพื่อให้หลักสูตร
มีอาจารยเ์ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและ เพื่อให้ได้
อาจารย์ที่เพียงพอตามศาสตรร์ายวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอน 

 
 
องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 ข้อสังเกต ุ

1. จากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตมีการก าหนด
กระบวนการ ระบบ/กลไกในการด าเนินการแต่ในการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองยังไมส่อดคล้องกับการด าเนินการที่ครบถ้วน 
ดังนั้น ควรมีการเขียนรายงานการประเมินตนเองให้สะท้อนการ
ท างานท่ีแท้จริง 

 ข้อเสนอแนะ 
1. เนื่องจากหลักสูตรมีการใช้หลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 
ควรมีการวางแผนการประเมินติดตามการจัดการเรียนการสอนสาระ
รายวิชา เพื่อน าข้อมูลมาทบทวนสาระรายวิชาและการจัดการเรียน
การสอน 

   
องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1.การวิเคราะห์ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรูโ้ดยเฉพาะหนังสือ 

1. ด้วยหลักสตูรมีความหลากหลายของศาสตร์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องมีหนังสือท่ีครอบคลุมศาสตร์ในหลักสตูร ดังนั้น หลักสูตรควรมี
การวิเคราะห์หนังสือและสื่อการเรยีนการสอนภายใต้ข้อจ ากดัของ
งบประมาณ เพื่อให้แต่ละปีความเพียงพอและการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสิทธิภาพ 

 

ข้อชื่นชม 



1. ควรทุ่มเท การให้ความเอาใจในส่การแสวงหาแหล่งทุนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เอ้ือต่อนิสิตใน

หลักสูตร 

2. กระบสนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ Area Base และ Probiem base ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

นิสิตมีความภาคภูมิใจนการเป็นผู้รู้ในศาสตร์ของหลักสูตร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


