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ชื่อภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
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3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ.2
1. รองศาสตราจารย์
ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร

ปัจจุบนั
1. อาจารย์
ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร

3. อาจารย์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
4. อาจารย์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.กวินธร เสถียร
ดร.กวินธร เสถียร
5. อาจารย์
4. อาจารย์
ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา

หมายเหตุ
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยน
นาอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนมาทดแทนอาจารย์
ประจาหลักสูตร ลาดับที่ 1 ทีย่ ้ายไปประจาหลักสูตร
อื่น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทางานกลั่นกรอง
หลักสูตรและงานด้านวิชาการ ครัง้ ที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตร โดยปรับเปลี่ยน
นาอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนมาทดแทนอาจารย์
ประจาหลักสูตร ลาดับที่ 2 ที่เกษียณอายุราชการ
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะทางานกลั่นกรอง
หลักสูตรและงานด้านวิชาการ ครัง้ ที่ 5/2559
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
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4. อาจารย์ผู้สอน
ชื่ออาจารย์ผู้สอน
1. ผศ.อานวย พิรุณสาร
2. ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ

รายวิชาที่สอน
830511 Sociological and Anthropological Theories
830515 Social System Analysis
830511 Sociological and Anthropological Theories
830512 Social Development Theory
830571 Social Development Seminar
830511 Sociological and Anthropological Theories

3. ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ
4. ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์* 830513 Strategic Designing and Planning

5. รศ.สุทธิชัย ยังสุข
6. ดร.ปริญญา สร้อยทอง
7. ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
8. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
9. ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน*
10. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา*

11. ดร.เสาวลักณ์ ลิ้มศิริวงศ์
12. ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์
13. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร*
14. ผศ.ดร.กวินธร เสถียร*
*อาจารย์ประจาหลักสูตร

830572 Regional Studies
830593 Thesis III, Type A1
830514 Social Development Administration
830594 Thesis IV, Type A1
830596 Thesis II, Type A2
830516 Public Consciousness, Contemporary Issues and Development Trend
830514 Social Development Administration
830516 Public Consciousness, Contemporary Issues and Development Trend
830514 Social Development Administration
830517 Research Methodology in Social Sciences
830518 Statistics for Social Science Research
830597 Thesis III, Type A2
830518 Statistics for Social Science Research
830512 Social Development Theory
830597 Thesis III, Type A2
830523 Capacity Building for Group, Organization and Community
830591 Thesis I, Type A1
830596 Thesis II, Type A2
830512 Social Development Theory
830514 Social Development Administration
830592 Thesis II, Type A1
830595 Thesis I, Type A2
830523 Capacity Building for Group, Organization and Community
830514 Social Development Administration
830523 Capacity Building for Group, Organization and Community
830514 Social Development Administration
830524 Development Tools and Techniques
830514 Social Development Administration
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5. อาจารย์พิเศษ
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
1
ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ

ตาแหน่งวิชาการ
-

คุณวุฒิ
Ph.D.

830514 Social Development Administration

สาขาวิชา
Public
Administration

6. จานวนนิสิต
จานวนนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2545 - 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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7. ข้อมูลพืน้ ฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน
1. จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (โครงการพัฒนาการเรียนการสอน - โครงการ Tutorial)
2. จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน (โครงการพัฒนาการเรียนการสอน – รายวิชาภูมิภาคศึกษา)
สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
ใช้สถานที่และแหล่งเรียนรู้หลัก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ผลการปรับปรุงจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา
จุดที่ควรพัฒนา
จากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ปี กศ. 2558 พบว่า
ตัวบ่งชี้ที่ประเมินปัจจัยนาเข้า
และกระบวนการพบว่ามี
คุณภาพน้อยทีส่ ุดได้แก่
(4.1) การบริหารและพัฒนา
อาจารย์
(5.1) สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร

การปรับปรุงจากผลการประเมิน
(4.1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์
จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2560 อาจารย์
ประจาหลักสูตรมีมติเห็นพ้องกันว่า
1. การประเมินกระบวนการรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์ในแบบเดิมยังสามารถใช้ได้ใน
หลักสูตรเดิม แต่การรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปจะมี
การเพิ่มกระบวนการกลั่นกรองการรับเข้าอาจารย์อีก 1 ขัน้ ตอนคือการสรรหาคัดเลือก
อาจารย์ให้มีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร
2. กระบวนการบริหารอาจารย์ภาควิชาแม้จะได้ผลลัพธ์ที่ผ่านตามเกณฑ์คือ
หลักสูตรยังมีอาจารย์ครบ 5 คนและมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน แต่ยังขาดแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตรากาลัง จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล อาจารย์
ประจาภาควิชาสังคมวิทยาฯและอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน
แผนการพัฒนาตาแหน่งวิชาการ และข้อมูลการเกษียณอายุราชการ ข้อมูลดังกล่าวได้ถูก
นาเข้ามาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในที่ประชุมภาควิชาและที่ประชุมหลักสูตรตรี
โท เอก สาขาพัฒนาสังคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อร่วมกันวางแผนอัตรากาลังระยะ
ยาวในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทาให้ปีงบประมาณ 2559
หลักสูตรได้เริ่มแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตรในระยะ
ยาว โดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอัตราทดแทนหลักสูตร
ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม จานวน 3 คน คือ ดร.ปริญญา สร้อยทอง, ผศ.ดร.
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิ ผลงานวิชาการ อายุงาน
ที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์สอนรวมทั้งควบคุมวิทยานิพนธ์อย่าง
ครบถ้วนตามคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
3. การพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปี 2558 เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า
หลักสูตรยังขาดแผนพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับแผนบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
การพัฒนาอาจารย์ทผี่ ่านมายังเป็นการพัฒนารายบุคคลที่ขาดการบริหารจัดการแบบองค์
รวม หลักสูตรจึงบูรณาการการพัฒนาวิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตภายใต้กลไกการส่งเสริมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ด้วย
การจัดทาโครงการนาเสนองานวิจยั ของอาจารย์และนิสิตที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีตัวแทน
หลักสูตรคือ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร นานิสิตปริญญาเอกไป
นาเสนองานวิจัยของอาจารย์และบทความวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยมี ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
ร่วมโอนงบประมาณพัฒนาบุคลากรในส่วนของค่าที่พักและค่าเดินทางเพื่อความเข้มแข็งของ
หลักสูตรโดยรวม จนกระทั่งได้ผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้รับรางวัล The Best Paper Presenter จากที่ประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติดังกล่าว และมีระบบการยกย่องผ่านการดาเนินการของหลักสูตร สู่ภาควิชา
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จุดที่ควรพัฒนา

การปรับปรุงจากผลการประเมิน
และคณะสังคมศาสตร์ ด้วยการประกาศเป็น Banner แสดงความยินดีหน้าเว็บไซต์ของคณะ
สังคมศาสตร์
(5.1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรหลังการประเมินคุณภาพ
การศึกษาปี 2558 เกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร พบว่า การเรียนการสอนแบบเดิม
ในปีที่ผ่านมายังเป็น Topic – based Learning ตามที่อาจารย์ผสู้ อนเป็นผู้กาหนด
ภาคการศึกษา 2559 จึงมีรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม คือ
1. ปรับปรุงสาระของรายวิชา 830572 Regional Studies ที่ปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็น Problem-based Learning ตามประเด็นปัญหาของนิสิตรายบุคคลผ่าน
การฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อลดข้อจากัดของนิสติ แรกเข้าในด้านการขาด
ประสบการณ์สืบค้นข้อมูลภาคสนามดังทีว่ ิเคราะห์และระบุใน มคอ.2
2. เปิดรายวิชาใหม่ คือ 830524 Development Tools and Techniques
ปรับพื้นฐานการพัฒนาเครื่องมือสาหรับการพัฒนาสังคมให้นิสติ นาไปประยุกต์ใช้ใน
วิทยานิพนธ์ของตนเองต่อไป

การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การ
ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
1 จานวนอาจารย์ มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน โดยเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกและ
ประจาหลักสูตร ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน คือ สาขาวิชาพัฒนาสังคม
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
2. ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา (ประธานหลักสูตร)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร
4. ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
หลักฐาน
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร ใน มคอ.2 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
https://tqfmanagement.nu.ac.th/Pub_ShowAllProgResponse2558_RP.aspx
2 คุณสมบัติของ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ประจา วิทยานิพนธ์ อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผสู้ อน ตรงตามสาขาวิชา จานวน 5 คน ได้แก่
หลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
2. อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
4. อาจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร, Ph.D. (Social and Policy Sciences)
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เกณฑ์การ
ประเมิน

ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน
มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาสังคม 3 คนและสาขาที่เกีย่ วข้อง 2 คน
2. อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จานวน 3 คน
3. ทุกคนมีผลงานวิจัยทีไ่ ม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
หลักฐาน
รายละเอียดคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในประวัติส่วนบุคคล (CV) ของบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/

3

คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนาสังคมและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
2. อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
หลักฐาน
รายละเอียดคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในประวัติส่วนบุคคล (CV) ของบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/
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คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณ์ด้านการสอนในระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และมีประสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1. ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล
2. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
3. ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
4. ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ
5. ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ
6. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์
7. ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
หลักฐาน
รายละเอียดคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในประวัติส่วนบุคคล (CV) ของบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/
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5

เกณฑ์การ
ประเมิน
คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลักและ
อาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ที่ตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชา
พัฒนาสังคม และมีประสบการณ์ในการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2556). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อาเภอปัว จังหวัดน่าน.
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 6(1): 61-80.
2. อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
มณฑิรา อินจ่าย, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, และ สุพรรณี เกลื่อนกลาด. (2558). การแสวงหาอนาคต
ร่วมกันบนพื้นฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของเครือข่ายสุขภาพระดับอาเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(1), 122-133.
3. อาจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2557). รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคระบบ
กล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร. 34(4), 171-189.
4. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์, ปร.ด. (ประชากรศาสตร์)
นิสาพร วัฒนศัพท์ และ ศุภสิทธิ์ พรรณนารุโณทัย. (2557). การจัดชุดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อ
การดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสีย่ งในระบบการศึกษา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ ประจาปี 2557 “สร้างฅน สร้างชาติ : สร้างภูมิคมุ้ กันทางสังคม” หน้า 77-89; 23 กรกฎาคม
2557; โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น. กรุงเทพฯ: สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูส้ ูงอายุ.
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คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม(ถ้ามี)

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพัฒนาสังคม
และมีประสบการณ์ในการวิจยั ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หลักฐาน
รายละเอียดคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/
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คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์

1. อาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์มีจานวน 3 คน ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒภิ ายนอก
และอาจารย์ประจาในคณะ
2. กรรมการสอบทุกคนมีคณ
ุ วุฒิระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพัฒนาสังคม
3. กรรมการสอบทุกคนมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
หลักฐาน
รายละเอียดคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์บณ
ั ฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/
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เกณฑ์การ
ผลการดาเนินงาน
ประเมิน
การตีพิมพ์
มีนิสิต แผน ก หลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ผ่านเงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
เผยแพร่ผลงาน สาเร็จการศึกษาจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จานวน 3 คน ดังนี้
ของผู้สาเร็จ
1. นางสาวเกศกานดา รตจีน: อนุมัติจบการศึกษาวันที่ 26 กรกฏาคม 2559
การศึกษา
เกศกานดา รตจีน. (ตอบรับบทความวันที่ 14 มิถุนายน 2559). กระบวนการเรียนรู้การจัดการปัญหา
การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่นหญิงที่รับบริการศูนย์เยาวชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารสานัก
วิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 11(2), พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. [TCI กลุ่ม 2]
2. นางสาวเกศรินทร์ สุวรรณโรจน์: อนุมัติจบการศึกษาวันที่ 26 กรกฏาคม 2559
เกศรินทร์ สุวรรณโรจน์. (2559). การศึกษาการจัดการตนเองของชุมชน กรณีศึกษา หมู่ 7 ตาบล
จอมทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจยั สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 “พลัง
มนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน” (หน้า 644-654); 24-25 มีนาคม
2559; โรงแรมท็อปแลนด์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
3. นางสาววรรณพร สนศิริ: อนุมตั ิจบการศึกษาวันที่ 26 กรกฏาคม 2559
วรรณพร สนศิริ. (2559). การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวของ
ชุมชนบ้านวอแก้ว ตาบลวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจาปี 2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”; 1-2 สิงหาคม 2559; อาคารภูมิราชภัฏ. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์.
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ภาระงาน
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิต ศึกษา

ปีการศึกษา 2559 จานวนภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) เป็นไปตามเกณฑ์กาหนด
คือ อาจารย์ 1 คนต่อนิสิตไม่เกิน 5 คน
หลักฐาน
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/

10 อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธ์และ มีผลงานวิจยั อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมออย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (2555-2559)
การค้นคว้าอิสระ หลักฐาน
ในระดับบัณฑิต รายละเอียดผลงานวิจัยในประวัตสิ ่วนบุคคล (CV) ของบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ศึกษามีผลงาน
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
และสม่าเสมอ
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/

9
เกณฑ์การ
ประเมิน
11 การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2557 โดยปรับปรุงจาก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 (งดรับนิสิตในปี 2555
- 2556) และจะครบรอบในปีการศึกษา 2561 นี้ จึงยังไม่อยู่ในรอบที่จาเป็นต้องดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาโดย
ดาเนินการประเมินหลักสูตร โดย ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา ประธานหลักสูตรพร้อมด้วยอาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันวิเคราะห์ด้วยหลักการ Outcome-Based Education เพื่อให้ได้
ข้อมูลสาคัญสาหรับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี

ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้
1. การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมิน
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของสาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1

SAR

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
ผ่าน

CAR
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หมวดที่ 2 อาจารย์
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

การบริหารและพัฒนาอาจารย์
(สกอ.4.1)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
• อาจารย์ประจาหลักสูตรครบ 5
คนโดยมีความพึงพอใจ
ไม่ต่ากว่า 3 จาก 5 คะแนน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
• มีแผนอัตรากาลังระยะยาว
ทั้งในด้านการบริหารและ
การพัฒนาอาจารย์
• มีการส่งเสริมให้ได้รับการอบรม
และพัฒนาด้านคุณวุฒิ
และตาแหน่งวิชาการ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สกอ.
• มีการเสริมสร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการและมีการทาวิจัยของ
อาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การนาระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน แต่งตั้งมาจาก
อาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร ที่มีคณ
ุ วุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพัฒนา
สังคม สอดคล้องกับระบบกลไกและแผนอัตรากาลังของหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ 3 – 5
กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรมีมติวา่ การรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์
ในแบบเดิมยังสามารถใช้ได้ในหลักสูตรเดิม แต่ปัญหาคือหลักสูตรปรับปรุงที่จะเน้น
Outcome-Based Education การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรปรับปรุงด้วย
กระบวนการปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสร้างบัณฑิตให้มีลักษณะพิเศษร่วมกันตามที่หลักสูตร
กาหนดตามการบ่มเพาะด้วยปรัชญาการเรียนการสอนของอาจารย์ที่แตกต่างกัน
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน การแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเริ่มดาเนินการในปีปัจจุบัน จึงเพิม่ กระบวนการกลั่นกรอง
การรับเข้าอาจารย์อีก 1 ขั้นตอนคือการสรรหาคัดเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารการพัฒนาสังคมหรือมีผลงานวิจัยด้านนโยบายสังคม เพื่อให้มีคุณสมบัตสิ อดคล้อง
กับปรัชญาหลักสูตรที่ “มุ่งผลิตนักบริหารด้านการพัฒนาสังคมและนักวิจัยด้านนโยบาย
สังคมที่มีความรอบรู้ มีคณ
ุ ธรรม และกล้าชี้นาสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ระบบการบริหารอาจารย์
การนาระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน หลักสูตรบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
ด้วยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจาคณะ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้าพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติก่อนที่จะ
เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารคณะสู่มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามลาดับ ดังนี้
การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ 3 – 5
กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรมีมติว่า กระบวนการบริหารอาจารย์ ใน
ปัจจุบันยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ ในปีการศึกษา 2559 ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก
พบว่า หลักสูตรยังคงมีอาจารย์ครบ 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทั้งหมด
แต่ปัญหาที่พบคือภาระงานสอนและงานวิจัยยังเกินอัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และปัจจุบันยังขาดแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตรากาลัง หลักสูตรจึงได้ขอความอนุเคราะห์
จาก ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล อาจารย์ประจาภาควิชา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน
แผนการพัฒนาตาแหน่งวิชาการ และข้อมูลการเกษียณอายุราชการ
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกนาเข้า
มาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในที่ประชุมภาควิชาและที่ประชุมหลักสูตรตรี โท
เอก สาขาพัฒนาสังคม วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อร่วมกันวางแผนอัตรากาลังระยะยาว
ในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผลของการพัฒนาดังกล่าวทาให้หลักสูตรมีชุดข้อมูลภาระงาน แผนพัฒนาตาแหน่ง
วิ ชาการ และแผนการเกษี ย ณอายุ ร าชการ ที่ ร วบรวมเป็ น แผนบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า น
อัตรากาลังของอาจารย์ประจาหลักสูตรในระยะยาว โดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเป็นอัตรา
ทดแทนหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม จานวน 3 คน คือ ดร.ปริญญา
สร้ อ ยทอง, ผศ.ดร.อัจ ฉริย า ชู ว งศ์ เ ลิศ และ ดร.ฐานิ ดา บุ ญ วรรโณ ซึ่ งเป็ นผู้ที่มีคุณวุฒิ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ผลงานวิชาการ อายุงานที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์สอนรวมทั้ง
ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างครบถ้วนตามคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

1.
2.
3.
4.
5.

อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน
ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)
ผศ.ดร.กวินธร เสถียร
คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
คุณวุฒิ Ph.D. (Social and Policy Sciences)

อาจารย์ประจาหลักสูตรในอัตรากาลังทดแทน
1. ดร.ปริญญา สร้อยทอง
คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม)
2. ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
3. ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ
คุณวุฒิ Doctorat en Anthropologie (Anthropologie)
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ผลการดาเนินงาน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
การนาระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน หลักสูตรได้รับงบประมาณพัฒนาอาจารย์
จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจานวน 15,000 บาท/คน/ปี โดยคณาจารย์
รายบุคคลได้นางบประมาณเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองให้สามารถส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการสอน การวิจัย และการเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
การประเมินกระบวนการ ผลการพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2558 เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ พบปัญหา คือ หลักสูตรยังขาดแผนพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับ แผน
บริ ห ารอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร และการพั ฒ นาอาจารย์ ที่ ผ่ า นมายั ง เป็ น การพั ฒ นา
รายบุคคลที่ขาดการบริหารจัดการแบบองค์รวม
การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน หลักสูตรจึงบูรณาการ
การพัฒนาวิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต
ภายใต้กลไกการส่งเสริมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดทาโครงการ
น าเสนองานวิ จั ย ของอาจารย์ แ ละนิ สิ ต ที่ ป ระเทศมาเลเซี ย ซึ่ ง มี ตั ว แทนหลั ก สู ต รคื อ
ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร ร่วมนาเสนองานวิจัย ณ 15th
International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 20-21 June
2017 , Kuala Lumpur Malaysia โดยมี ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา ร่วมโอนงบประมาณพัฒนา
บุ ค ลากรในส่ ว นของค่ า ที่ พั ก และค่ า เดิ น ทางเพื่ อ ความเข้ ม แข็ ง ของหลั ก สู ต รโดยรวม
จนกระทั่งได้ผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร อาจารย์ประจา
หลักสูตร ได้รับรางวัล The Best Paper Presenter จากที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดั งกล่ า ว และมี ระบบการยกย่ องผ่า นการดาเนิ นการของหลักสูตร สู่ ภ าควิ ชาและคณะ
สั ง คมศาสตร์ ด้ ว ยการประกาศเป็ น Banner แสดงความยิ น ดี ห น้ า เว็ บ ไซต์ ข องคณะ
สังคมศาสตร์
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

คุณภาพอาจารย์ (สกอ.4.2)
(สกอ. 4.2.1) = 5 คะแนน
(สกอ. 4.2.2) = 3.75 คะแนน
(สกอ. 4.2.3) = 5 คะแนน
เฉลี่ย สกอ.4.2 = 4.58 คะแนน

(สกอ.4.2.1) ร้อยละอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาหลักสูตร ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) มีคุณวุฒิปริญญาเอก จานวน 5
คน เท่ากับร้อยละ 100 คิดเป็นคะแนน (100/100)*5 = 5.00 คะแนน
(สกอ. 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาหลักสูตรและการสอนมีตาแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน 3 คน เท่ากับร้อยละ 60 คิดเป็น (60/80)*5 = 3.75 คะแนน

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (สกอ.4.2.3)
ชื่อผลงาน
1. กวินธร เสถียร. (2559). บทวิจารณ์หนังสือ COOL JAPAN “ความเจ๋ง” มวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืน
ความแข็งแกร่งของญี่ปุ่น. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 36(3), 223-235.
2. กวินธร เสถียร. (2559). วาทกรรมสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนญี่ปุ่นของสตูดิโอจิบลิเรื่อง
ปอมโปโกะ ทานูกิป่วนโลก. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(1), 1-16.

ค่าน้าหนัก
TCI กลุ่ม 1
0.80
TCI กลุ่ม 1
0.80

3. กวินธร เสถียร, ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิม้ ศิริวงศ์, ธีรพจน์ ฟักน้อย, วัฒนศักดิ์ จันทร์แปลง, บรรณกร
Proceedings
เสือสิงห์, และคณะ. (2559). การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนนาชุมชนเพื่อการจัดการขยะ ตาบลแคมป์สน
ระดับชาติ
อาเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์. ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41
0.20
(หน้า 322-334). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์.
4. พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อินจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ, ผาสุข
แก้วเจริญตา, และดารงค์ ตุ้มทอง. (2559). การให้เชิงกลยุทธ์: กรณีศึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิ Proceedings
สยามกัมมาจล. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11
ระดับชาติ
“เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลังประชารัฐ” (หน้า 2149-2157). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
0.20
สุรนารี.
5. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2559). การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ:
TCI กลุ่ม 1
กรณีศึกษาโครงการน้าดื่มสะอาดของตาบลหนองดินแดงจังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
0.80
หอการค้าไทย, 36(1), 62-81.
6. ฟ้ารุ่ง มีอุดร, ถนอมสิน พลลาภ, และ นพรัตน์ รัตนประทุม. (2559). ความสาเร็จและปัญหาอุปสรรคของ
Proceedings
ครัวเรือนที่ทาเกษตรผสมผสาน: มุมมองจากผู้มสี ่วนร่วมในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมา
ระดับชาติ
จากพระราชดาริ จ.กาฬสินธุ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 8” วิจัยเพื่อ
0.20
ประเทศไทย 4.0 (หน้า D185-194). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์.
7. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และอัครพงษ์ อั้นทอง. (2559). การเปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะในระดับองค์กร
TCI กลุ่ม 2
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีตัวอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์
0.60
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20(2), 55-73.
8. รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์. (2559). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
TCI กลุ่ม 2
จากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 195-216.
0.60
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงาน 4.20 =(4.20/5)*100 = 84/40*5 = 10.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5)
4.20
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4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

ผลที่เกิดกับอาจารย์

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษา
2559 เนื่องจากย้ายไปอยู่หลักสูตรอื่น 1 คน (รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร ทดแทนด้วย ดร.พิษนุ
อภิสมาจารโยธิน) และเกษียณอายุ 1 คน (ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ทดแทนด้วย ผศ.ดร.ฟ้า
รุ่ง มีอุดร) โดยยังมีจานวนอาจารย์ที่คงอยู่ 100% ตลอดเวลาดาเนินการ
2557
2558
2559
อาจารย์ประจาหลักสูตร
5 คน (100%)
5 คน (100%)
5 คน (100%)
ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อกระบวนการทีไ่ ด้
ดาเนินการให้กับอาจารย์ตามกิจกรรมต่าง ๆ ในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
รายการประเมิน
SD ระดับความ
X
เหมาะสม
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1.1-1.2 การวางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์
4.25 0.83
มาก
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4.50 0.50
มาก
1.3 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรในการ
4.50 0.50
มาก
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
1.4 การจัดรายวิชาให้อาจารย์สอนในหลักสูตรมีความ
5.00 0.00 มากที่สุด
เหมาะสม ตรงกับความรูค้ วามสามารถของอาจารย์ผู้สอน
1.5 นาผลประเมินการสอนของอาจารย์ มาใช้ในการ
4.50 0.50
มาก
บริหารจัดการหลักสูตร
1.6. อาจารย์ใหม่ของหลักสูตรได้รบั การปฐมนิเทศหรือ
4.25 0.83
มาก
แนะนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
1.7 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
4.50 0.50
มาก
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
1.8 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการหรือ 4.50 0.87
มาก
ศึกษาต่อ
1.9 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ 4.33 1.15
มาก
ทั้งภายในและระหว่างหลักสูตร
รวม
4.48 0.63
มาก
ผลการดาเนินการพบว่า อัตรากาลังอาจารย์ทมี่ ีจานวนเหมาะสมกับจานวนนิสติ ที่รับเข้า
ในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงคิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องและอาจารย์มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในระดับมาก
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
เมื่อพิจารณาจากผลการประเมินความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 พบว่ามีแนวโน้มการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นในเรื่องความพึงพอใจของอาจารย์ ในขณะที่อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คงที่
ประเด็นการประเมิน
2557
2558
2559
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
5 คน
5 คน
5 คน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.13
4.22
4.48
หลักฐาน: หน่วยติดตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559courseSurveyByTeacher.pdf

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1)
จากผลการสารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้ บัณฑิต หลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) คณะ
สังคมศาสตร์ ที่จบการศึกษาปี 2558 และประเมินในปีการศึกษา 2559 โดยหน่วยติดตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต จานวน 2 คน จากจานวนบัณฑิตที่จบทั้งหมด 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 มีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.49 โดยมี
ความพึงพอใจทั้งในด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่วนความพึงพอใจต่อด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก
หลักฐาน: http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559_inner_2_2-1-5.pdf
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สกอ.2.2)
ลาดับที่
ชื่อผลงาน
คุณภาพของผลงาน
1
เกศรินทร์ สุวรรณโรจน์. (2559). การศึกษาการจัดการตนเองของชุมชน กรณีศึกษา
Proceedings
หมู่ 7 ตาบลจอมทอง อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ระดับชาติ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และ
0.20
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 “พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่
ยั่งยืน” (หน้า 644-654); 24-25 มีนาคม 2559; โรงแรมท็อปแลนด์. พิษณุโลก:
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
2 วรรณพร สนศิริ. (2559). การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการตนเองด้านการ Proceedings
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านวอแก้ว ตาบลวอแก้ว อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง. ใน
ระดับชาติ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจาปี
0.20
2559 “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”; 1-2 สิงหาคม 2559;
อาคารภูมริ าชภัฏ. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.
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ลาดับที่
ชื่อผลงาน
3
ธีรยุทธ คุ้มเวช. (2559). นักการเมืองถิ่นเพชรบูรณ์ : เครือข่ายสนับสนุนทางการเมือง
และวิธีการหาเสียงเลือกตั้ง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจยั สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9
“พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขที่ยั่งยืน”; 24-25 มีนาคม
2559; โรงแรมท็อปแลนด์. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
4

5

รวม

คุณภาพของผลงาน
Proceedings
ระดับชาติ
0.20

นิชาภัทร ชาวอ่างทอง. (2559). ทหารแข่งเรือยาว : การเมืองประเพณีของกองทัพ.
ใน รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งที่ 15; 28-29 พฤษภาคม 2559;
โรงแรม บี พี สมิหลา บีช. สงขลา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Proceedings

รัตนชาติ เนียมวัน. (2559). การสะสมทุนเพื่อการกลายเป็นไทย : กรณีศึกษา
ชาวโรฮิงญา ในจังหวัดพิษณุโลก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาเครือข่าย
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครัง้ ที่ 15; 28-29
พฤษภาคม 2559; โรงแรม บี พี สมิหลา บีช. สงขลา: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Proceedings

ระดับชาติ
0.20

ระดับชาติ
0.20

(สกอ.2.2) 5 ผลงาน ค่าน้าหนัก 1.00 = 1.00/3 x 100 = 33.33/40*5 = 4.17

ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
ผู้สมัครเข้าเรียนยังคงมีปัญหาด้านพื้นฐานความรู้และทักษะเช่นเดียวกับที่ระบุใน มคอ.2 คือ
1) นิสิตไม่มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมศาสตร์
2) นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย
3) นิสิตมีปัญหาการปรับตัวในการเรียนระดับทีส่ ูงขึ้น เช่น การบริหารจัดการด้านเวลา การสืบค้นข้อมูล ทักษะทาง
สังคม และประสบการณ์ภาคสนาม
นอกจากนี้ ปัญหาที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ เมื่อหลักสูตรจัดสัมมนาสาหรับพัฒนาการเรียนรู้ขั้นสูง และการ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดทาวิทยานิพนธ์และประสบการณ์ภาคสนาม นิสิตจานวนหนึ่งไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เนื่องจากภาระงานอาชีพ ทางหลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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การรับนักศึกษา
(สกอ.3.1)

ผลการดาเนินงาน
การรับนักศึกษา
ระบบ: มีปัจจัยนาเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ดังแผนภาพ

กลไก : อาจารย์ประจาหลักสูตร, งบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา,
การควบคุ ม คุ ณภาพตามคู่ มือ การประกั น คุณภาพการศึ กษาภายในระดับ อุ ดมศึกษา,
ระเบียบและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย, กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมินการรับนักศึกษา:
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
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ผลการดาเนินงาน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
จานวนนิสิตรับเข้า 8 คน/ปี
แต่ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียนจานวน 4 คน ซึ่งเป็นจานวนน้อยกว่าที่กาหนด
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นิสิตมีความพร้อมทางด้านการเรียนและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และเป็นไปตาม
คุณสมบัติตามที่ระบุในหลักสูตร
การรับนักศึกษา
ปัจจัยนาเข้า (Input):
(1) หลักสูตรกาหนดจานวนนิสิตรับเข้าตามทีไ่ ด้ระบุในมคอ. 2 รวมทั้งสิ้น จานวน 8 คน ดังนี้
ปีการศึกษา

2557
2558
2559
แผน ก แบบ ก 1
3
3
3
แผน ก แบบ ก 2
5
5
5
รวม
8
8
8
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
8
8
*ปีการศึกษา 2557-2559 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายไม่รับนิสิต ปริญญาโท แผน ข

2560
3
5
8
8

กระบวนการ (Process):
(1) เกณฑ์และวิธีการรับเข้านิสิตเป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
(2) แนะแนวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม เพือ่ ให้ความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่มีต่อหลักสูตร ตลอดจนแนวทางการเรียนในระดับปริญญาโท และความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์และงานวิจัย โดยประธานหลักสูตรฯ
(3) ยื่นใบสมัคร
(4) พิจารณาคัดเลือกนิสติ ใหม่จากเอกสารการสมัครโดยไม่มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
แต่หลักสูตรได้พบปัญหาจากการดาเนินการที่ผ่านมา ไม่สามารถที่จะพิจารณาคุณสมบัติและ
ศักยภาพของผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนโดยผ่านเอกสารแต่เพียงอย่างเดียวได้ ทางหลักสูตรจึงได้มีการ
ดาเนินการเพิ่มเติม ดังนี้
- หัวข้อและประเด็นที่จะทาวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
- มีการสัมภาษณ์เพื่อคัดกรองคุณสมบัติ เช่น เกณฑ์ด้านภาษาความเข้าใจในงานด้านการ
พัฒนาสังคม และความคาดหวังที่มีต่อหลักสูตร
(4) ดาเนินการนัดหมายผูส้ มัครให้มาสัมภาษณ์กับอาจารย์ประจาหลักสูตร (ในกรณีที่พบว่านิสิต
ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ
- หัวข้อและประเด็นที่สนใจจะศึกษา โดยหลักสูตรพิจารณาเบื้องต้นคือ หัวข้อและประเด็น
ที่จะทาวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญและงานวิจัยของอาจารย์ประจา
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ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร/อาจารย์ผสู้ อนในหลักสูตร และพิจารณาสัดส่วนการรับเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ว่าเพียงพอและ/หรือเป็นไปตามเกณฑ์
- การสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคมและความ
คาดหวังที่มีต่อหลักสูตร และความต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาของผู้เรียน
- การยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา
(5) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ และการทาวิจยั ด้านการ
พัฒนาสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 พบว่าอัตราส่วนนิสิต เต็มเวลา 13 คนต่ออาจารย์ผู้สอน 14 คน (ค่า
FTES) เท่ากับ 0.9 : 1 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
ที่ระบุให้ไม่เกิน 25 : 1
ผลผลิต (Output):
ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียน จานวน 4 คน
- แผน ก แบบ ก 1 แบบทาวิทยานิพนธ์และไม่มีงานรายวิชา จานวน 1 คน
- แผน ก แบบ ก 2 แบบทาวิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา จานวน 3 คน
จานวนนิสิตรับเข้าน้อยกว่าเป้าหมายเชิงปริมาณที่กาหนดไว้ (8 คน) ใน มคอ.2
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการจัดการ
ความรู้ ในวั น ที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 หลั ก สู ต รฯ จึ ง ประเมิ น กระบวนการรั บ เข้ า พบว่ า
กระบวนการรับเข้าตามนโยบาย เกณฑ์ และวิธีการรับเข้า นิสิตเป็นไปตามระเบียบและประกาศ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และพบว่า
- จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่พบว่าโครงสร้างประชากร
เปลี่ยนแปลงไป
- เนื่องจากปี 2558 ไม่ได้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านการรับเข้าทาให้มีผู้เรียน
น้อยกว่าที่ตั้งไว้ ดังนั้นในปี 2559 หลักสูตรได้จัดโครงการแนะแนวหลักสูตร และแนะนา
การเตรียมตัวการเรียนในหลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม เพื่อเป็น
ข้อมูลให้นิสิตนาไปสู่การเตรียมตัว การวางแผนการเรียน การทางาน และครอบครัว เพื่อ
ตัดสินใจในการเรียนต่อระดับปริญญาโท เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักสูตร ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านการเรียน ด้านวิชาการ และคุณสมบัติตามที่ระบุ
ในหลักสูตร
(2) การปรับปรุง ระบบกลไก/กระบวนการเพื่อแก้ปัญหานิสิตติดภาระงานอาชีพจนกระทั่งไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเพิ่มเกณฑ์การรับเข้าของนิสิตที่มีงานทาแล้ว โดยให้
แนบเอกสารการอนุญาตลาเรียนจากต้นสังกัดประกอบการพิจารณา
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ผลการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ปัจจัยนาเข้า (Input):
(1) ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียน จานวน 4 คน
(2) นิสิตมีความพร้อมทางด้านการเรียนและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และเป็นไปตาม
คุณสมบัติตามที่ระบุในหลักสูตร แต่ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้การสัมภาษณ์
และผลการประเมินกระบวนการเรียนการสอนพบว่านิสิตในรุ่นที่ผ่านมายังขาดทักษะด้านการวิจัย
กระบวนการ (Process):
(1) จากรายงานผลการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560
พบว่านิสิตจานวนมีปัญหาด้านวิชาการโดยเฉพาะทักษะด้านการวิจัยและทักษะภาษาอังกฤษ ทาง
หลักสูตรจึงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 โดยจัดทาโครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนาสังคม ในด้านการวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ขั้นตอนกระบวนการเตรียมความพร้อมนิสิต
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม

22
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิต (output):
(1) มี นิ สิ ต ใหม่ ที่ ล งทะเบี ย นเรี ย นหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าพั ฒ นาสั ง คม
รหัส 60 (รับเข้าปี 2559) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม จานวน 3 คน
(2) นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการทาวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษ
(3) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยเชิงนโยบายมากขึ้น จากผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดจนได้รับการแลกเปลี่ยนแนวทางการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กาหนดจากรุ่นพี่
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการจัดการ
ความรู้ (KM) ของหลั ก สู ต รฯ โดยอาจารย์ ผู้ ส อนได้ ส ะท้ อ นให้ เ ห็ น จุ ด อ่ อ นของนิ สิ ต ในเรื่ อ ง
ภาษาอังกฤษ จึงจาเป็นต้องหาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มขึ้นให้กับนิสิตแรกเข้า
(2) การจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษ พบว่านิสิตมีความพึงพอใจระดับดีมาก
(3) การปรั บ ปรุ งระบบกลไก/กระบวนการ ตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ โดย
หลักสูตรได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการทาวิจัยเชิงนโยบายสังคมและการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษพบว่านิสิตมีความพึงพอใจระดับดีมาก
(4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรจะ
จั ด ให้ มี โ ครงการเตรี ย มความพร้ อ มนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ในปี 2561 และบรรจุ เ ข้ า แผน
งบประมาณภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อไป

การส่งเสริมและพัฒนา เป้าหมายเชิงปริมาณ
นักศึกษา
มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตในอัตราส่วนไม่เกิน 1 : 5 คน
(สกอ.3.2)
มีโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 โครงการในปีการศึกษา 2559
งบประมาณต่อหัวนิสิตไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต รหัส 57 และ 58
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
นิสิตได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากโครงการสัมมนาทางวิชาการ
นิสิตได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
นิสิตได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
นิสิตมีผลงานวิทยานิพนธ์ที่มีคณ
ุ ภาพ
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ระบบ

กลไก: ประธานหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งบประมาณที่จัดสรรในการส่งเสริม
พัฒนานิสิตของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนับสนุนของคณะสังคมศาสตร์
เกณฑ์การประเมินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา:
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
จากปัญหาของนิสิตแรกเข้าที่ขาดทักษะการวิจัย ทางสังคมศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
หลักสูตรจึงได้จัดกระบวนการช่วยเหลือดูแลนิสติ ด้วยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตวิ
ภาษาอังกฤษ ร่วมกับกาหนดให้นิสิตระดับปริญญาโทในหลักสูตรเข้าฟังนิสิตระดับปริญญาเอก
ฝึกซ้อมนาเสนอกับชาวต่างชาติก่อนสมัครเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านการวิจัยควบคู่ไปกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากการฟังและถอดความการนาเสนอ
งานวิชาการจากการสร้างระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
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การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิ ิตปริญญาเอก
ปัจจัยนาเข้า (Input):
(1) นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม จานวน 13 คน
- นิสิตปริญญาโท รหัส 57 จานวน 3 คน
- นิสิตปริญญาโท รหัส 58 จานวน 6 คน
- นิสิตปริญญาโท รหัส 59 จานวน 4 คน
(2) อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่สามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และมหาวิทยาลัย
มี จ านวน 14 คน (ฐานข้ อ มู ล อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ของบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยนเรศวร)
กระบวนการ (Process):
การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
- คณะกรรมการหลักสูตรได้กาหนดให้ประธานหลักสูตรทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบลงทะเบียน และควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวทางการศึกษา
- จัดโครงการแนะแนวทางการศึกษาแก่นิสิตและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา
- เมื่อนิสิตได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการหลักสูตรจะมอบให้อาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และระบบลงทะเบียน
การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
- นิสิตต้องเสนอหัวข้อความสนใจในรูปของหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจก่อนเข้าเรียนและ
ในกรณีที่มีอาจารย์ในภาควิชาฯ ได้แสดงความจานงรับเป็นอาจารย์พร้อมแนบจดหมาย
ยืนยัน เพื่อเสนอต่อกรรมการหลักสูตร
- กรรมการหลักสูตรจัดให้มกี ารแนะแนวความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยของอาจารย์
ภาควิชาฯ แก่นิสิตเพื่อนาไปสู่การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นิสิตยังไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชานิสิตก่อนเข้าเรียน
- หลักสูตรจัดให้มีการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมแนบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ครั้ง
- จัดให้มีสมุดให้คาปรึกษาและการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพือ่ ติดตามความก้าวหน้า
และความสม่าเสมอในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา
- ภาควิชาฯ จัดให้มีฐานข้อมูลอาจารย์ความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น
แก่นิสิตในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา
- จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิตและอาจารย์ทปี่ รึกษา
ด้วยการติด Office Hours ไว้หน้าห้องพักอาจารย์ การนัดพบโดยตรง
และการให้คาปรึกษาแนะแนวผ่านระบบออนไลน์
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- การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรูจ้ ักนิสิตและแลกเปลีย่ นในกลุ่มอาจารย์ผู้สอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนิสิต จุดแข็งจุดอ่อน) โดยกรรมการหลักสูตร
- หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการจัดการความเสี่ยง
ด้านนักศึกษา เช่น นิสิตที่ผลการเรียนต่า เสี่ยงลาออกกลางคัน สาเร็จการศึกษาช้า เข้าสู่
การประชุมหลักสูตร และประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ผลผลิต (Output):
(1) นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม จานวน 13 คน
นิสิตคาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปี 2559 จานวน 1 คน (รหัส 58)
นิสิตได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน 7 คน (รหัส 57-59)
นิสิตสอบภาษาอังกฤษผ่าน จานวน 2 คน (รหัส 58)
นิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จานวน 7 คน (รหัส 57-59)
นิสิตสอบผ่านวัดคุณสมบัติ จานวน 1 คน (รหัส 57-59)
รหัสนิสิต
ชื่อนิสิต
2557
ว่าที่ร้อยตรีธรี ยุทธ คุ้มเวช

สถานภาพทางการศึกษา
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์

2557

นิชาภัทร ชาวอ่างทอง

 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์

2557

ขวัญชนก โพธิสุวรรณ

 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
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รหัสนิสิต
ชื่อนิสิต
2558
Mr. Rahmat Satrio
Wibowo

2558

ชลาลัย ประดิษฐ์

2558

พงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ

2558

ยุทธนา เกตุคา

2558

สุขพัชรมณี กันแต่ง

2558

อันธิกา เพชรี

สถานภาพทางการศึกษา
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
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รหัสนิสิต
ชื่อนิสิต
2559
นพรัตน์ อุนานันท์

2559

สิริวิมล พยัฆษี

2559

อรวรรณ ฌานศรี

2559

อุษา เฮงทรัพย์

สถานภาพทางการศึกษา
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์
 สอบภาษาอังกฤษ
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 ตีพิมพ์เพื่อสาเร็จการศึกษา
 สอบวิทยานิพนธ์

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสัมฤทธิ์และการจัดการความรู้ (KM)
ของหลักสูตรฯ พบว่า นิสิตไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต รหัส
57 กรรมการหลักสูตรจึงได้กาหนดแนวทางติดตามความก้าวหน้าในทุกเทอม
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมปัญหานิสิตและหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สามารถ
สาเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรกาหนด
(3) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ทาให้ นิสิตมีผลงานบทความวิชาการและ
บทความวิจัยที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการจัดวิทยานิพนธ์ และได้มีการเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
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ชื่อนิสิต

ผลงานวิชาการ

ประชุมวิชาการที่เข้าร่วมในปีการศึกษา 2559

น.ส. สุขพัชรมณี
กันแต่ง

การวิเคราะห์ปจั จัยเชิงสาเหตุที่มี โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
ความ สัมพันธ์กบั การได้รับความ บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รุนแรงทางด้านร่างกาย
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. อันธิกา
เพชรี

ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีกา๊ ซชีวภาพ
กับความรู้เกีย่ วกับเทคโนโลยีกา๊ ซ
ชีวภาพของประชาชนในตาบลป่า
แฝก อาเภอกงไกรลาศ จังหวัด
สุโขทัย
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
ข่าวสารเกีย่ วกับเทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพกับการยอมรับเทคโนโลยี
ก๊าซชีวภาพของประชาชนใน
ตาบลป่าแฝก อาเภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย
สถานการณ์ธุรกิจรับจ้างดูแลผู้สูง
วัยในประเทศไทย

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. อรวรรณ
ฌานศรี

ทิศทางการพัฒนา
ภาคการเกษตรไทยกับการก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส.สิริวิมล
พยัฆษี

ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกับกลุ่ม
คนที่มีความหลากหลายทางเพศ

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายยุทธนา
เกตุคา

ความสัมพันธ์ระหว่างแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพกับการ
จัดการเรือนร่างตนเองของคน
อ้วนในจังหวัดพิษณุโลก

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:
ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

นายพงษ์กฤษณ์
จันทร์เชื้อ

ความสัมพันธ์ระหว่างการสร้าง
วาทกรรมและปฏิบัตกิ ารทางวาท
กรรม กับการประกอบสร้างความ
จริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค

การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน:
ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. อุษา
เฮงทรัพย์

การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่ง
ประเทศไทยครั้งที่ 13 วันที่ 31 พฤษภาคม – 2
มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัด
เชียงใหม่

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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การส่งเสริมและพัฒนา การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นักศึกษา
ปัจจัยนาเข้า (Input):
(สกอ.3.2)
(1) ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสติ นั้น หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติด้านต่าง ๆ ไว้
ใน Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชาใน มคอ.2 และนามาวางแผนการดาเนินงานใน
มคอ.3 โดยตรวจสอบผลการเรียนรู้ในได้ใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาเพื่อนาผลการประเมินไป
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
(2) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษา เพื่อนามาจัดทาโครงการพัฒนานิสิตให้มีคณ
ุ ลักษณะ
พิเศษตามที่หลักสูตรกาหนด
(3) ผลการจัดการความรู้ของอาจารย์ผสู้ อนในการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กระบวนการ (Process):
(1) หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาจนถึงปีสุดท้าย
ของการศึกษาผ่านระบบการบริหารจัดการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีกลไก
ส าคั ญ คื อ งบประมาณที่ ภ าควิ ช าสั ง คมวิ ท ยาและมานุ ษ ยวิ ท ยา ได้ รั บ การจั ด สรรจากคณะ
สังคมศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้รับงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตจานวน 242,000
บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1,095,588 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 ของงบประมาณทั้งหมดที่
ได้รับการจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สามารถ
สรุปโครงการระดับบัณฑิตศึกษาได้ดังนี้
โครงการ
โครงการสัมมนาทางวิชาการ
โครงการ Public Lecture ครั้งที่ 3 : Seminar on The Graduated in
21th Century for Improving Oral Presentation Skill in Abroad
โครงการ 15th International Conference on Social Science &
Humanities (ICSSH), 20-21 June 2017, Kuala Lumper
โครงการติดตามความก้าวหน้านิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา

งบประมาณ
(บาท)
40,000
3,000
195,000
4,000

(2) จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการของนิสิต และนาผลการประเมิน
แจ้งให้กับกรรมการหลักสูตร และภาควิชาฯ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการ และ
นาไปสู่กระบวนการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 พร้อมกับจัดทาแผนงบประมาณและโครงการ
ภาควิชาฯ ต่อไป
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ผลผลิต (Output):
(1) หลังจากสิ้นสุดแต่ละโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด โดยนิสิตทุกชั้นปีได้ร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
อย่างครบถ้วน
(2) เมื่อนาผลการประเมินกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตข้างต้น เข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลัก สูตร ที่ ป ระชุ ม มีมติ พึงพอใจต่อ ผลการดาเนิ นการที่ ผ่า นมา และจั ดให้มี โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง
(3) ในปีการศึกษา 2560 การสนับสนุนด้านงบประมาณของภาควิชาที่ได้รับจากคณะสังคมศาสตร์
ลดลงจาก 242,000 บาท เป็น 125,000 บาท เนื่องจากนิสิตอยู่ในช่วงพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์
และบทความวิชาการในระดับประเทศ ส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้ตั้งงบประมาณในการไปนาเสนอ
ผลงานในปีงบประมาณ 2561 แต่ ใ นรอบปี ง บประมาณ 2562 กรรมการหลัก สูตรจะทาการ
ประเมินศักยภาพและบทความจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตอีกครั้งก่อนตั้งงบประมาณต่อไป
(4) ทางหลักสูตรจึงได้ทาการประเมินกระบวนการเพื่อจัดทาแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
กลไกที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงกระบวนการโดยเน้นเพิ่มงบประมาณโครงการ Public Seminar
และโครงการ Public Lecture เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้มีมุมมองด้านสังคมศาสตร์และ
สามารถเชื่ อ มโยงไปสู่ ก ารพั ฒ นาหั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละแลกเปลี่ ย นกั บ นั ก วิ ชาการที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในหัวข้อที่นิสิตสนใจ
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสัมฤทธิ์และการจัดการความรู้ (KM)
ของหลั ก สูตรฯ โดยอาจารย์ ผู้สอนได้สะท้ อนให้เห็น ถึ งปั ญหาการจัดท าโครงการ การพั ฒนา
ศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตร ฯ กระบวนการในส่วนของการคัดกรอง
โครงการก่อนบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจาปี ทาให้หลักสูตรฯ สามารถจัดกิจกรรม/โครงการที่
ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ครบถ้วน
ในทุกประเด็น โดยปีงบประมาณ 2561 มี แผนการจัดทาโครงการเพื่อพัฒนานิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
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โครงการ
โครงการ Public Seminar (เน้นการพัฒนาทักษะด้านความรู้ และทักษะ
ทางปัญญา)
โครงการ Public Lecture (เน้นการพัฒนาทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ)
โครงการสัมมนาเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
(เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)
โครงการติดตามความก้าวหน้าและนาเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
(เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ)
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
(สกอ.3.3)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีรายงานผลการ
ดาเนินงานใน 4
เรื่อง ได้แก่
การคงอยู่, การ
สาเร็จการศึกษา,
ความพึงพอใจของ
นิสิต และผลการ
จัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มีแนวโน้มผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง

งบประมาณ
(บาท)
40,000
30,000

35,000
20,000

เกณฑ์การประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา:
 มีรายงานผลการดาเนินงานครบทั้งการคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
สถิตินิสติ หลักสูตร ศศ.ม. พัฒนาสังคม จาก www.reg.nu.ac.th
จานวน
ปีการศึกษา
รับเข้า [1]

จานวนสาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร [2]

2557
4

2558

2559

2552
4
2553
5
3
2554
5
3
*หลักสูตรงดรับนิสิตปีการศึกษา 2555 และ 2556

จานวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2559 [3]

0
2
2

(1) อัตราการคงอยู่ = { ( [1] – [3] ) / [1] } x 100
ปี 2557 = 100%, ปี 2558 = 40%, ปี 2559 = 40%
(2) อัตราการสาเร็จการศึกษา = { [2] / [1] } x 100
ปี 2557 = 100%, ปี 2558 = 60%, ปี 2559 = 60%
(3) ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
หลักสูตรได้ทาการสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรสาหรับปี 2559 พบว่า
ได้คะแนนเฉลี่ย = 3.91 คะแนน (อยู่ในระดับมากที่สุด)
หลักฐาน:
http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559courseSurveyByStudent.pdf
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ผลการดาเนินงาน
(4) ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ปัจจัยนาเข้า (Input):
นิสิตร้องเรียนผ่านอาจารย์ประจาหลักสูตรเรื่องปัญหาการขาดระบบดูแลช่วยเหลือนิสิตที่
มีปัญหาด้านภาษาต่างประเทศ ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กระบวนการ (Process):

ผลผลิต (Output):
ในเบื้องต้น หลักสูตรได้ทาการจัดการข้อร้องเรียนโดยจัดให้มีการอบรมและเพิ่มพูนความรู้
ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการดังต่อไปนี้
- โครงการ The Graduated Students in 21th Century
for Improving Oral Presentation Skills in Abroad
- จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์
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ผลการดาเนินงาน
อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการพัฒนากระบวนการการดาเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
การเกิดข้อร้องเรียนเรื่องการขาดระบบดูแลช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ดังต่อไปนี้
-

น าข้ อ ร้ อ งเรี ย นหารื อ คณะกรรมการประจ าหลั กสู ตร เพื่ อ หาแนวทางการให้ ความ
ช่ ว ยเหลื อ โดยจั ด ให้ มี โ ครงการพั ฒ นานิ สิ ต ด้ า นภาษาอั งกฤษในทุ ก เทอม โดยแจ้ ง
อาจารย์ผู้สอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการนาบทความ หนังสือ ตาราต่ างประเทศ มาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน
- นาข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการภาควิชาฯ เพื่อพิจารณา และให้มีการส่งเสริมและ
และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการนาบทความ
หนังสือ ตาราต่างประเทศ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน และจัดให้มีโครงการพัฒนา
ทั ก ษะทางด้ า นภาษาอั ง กฤษกั บ นิ สิ ต บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาบรรจุ ใ นแผนภาควิ ชาฯ และตั้ ง
งบประมาณในปีงบประมาณต่อไป
- นาประเด็นดังกล่าวไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยให้มีการเพิ่มเติมรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
- นาข้อร้องเรียนแจ้งแก่คณะกรรมการวิชาการคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยคณะสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษกับนิสิตประจาทุก
ปีการศึกษา
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):
1. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการจัดการ
ความรู้ (KM) ของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนให้เห็นปัญหาด้านภาษาอังกฤษ
2. การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการเพื่อ ป้องกันความ
เสี่ ย งในการเกิ ด ข้ อ ร้ อ งเรี ย น โดยนิ สิ ต ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา แจ้ งผลการสอบภาษาอั งกฤษกั บ
คณะกรรมการภาควิชาฯ อย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้นิสิตพัฒนาตนเอง และนาผล
การสอบของนิสิตมาพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตสามารถสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้
ผลจากการดาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า นิสิตระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม รหัส 5759 มีคะแนนสอบภาอังกฤษในระดับสูงขึ้นและสามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษได้จานวน 2 คน
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว ในปีการศึกษา 2560 คาดว่าผลที่เกิดกับนิสิตในด้านอัตรา
การคงอยู่ ความพึงพอใจ และอัตราการสาเร็จการศึกษาจะเพิ่มขึ้น และการร้องเรียนมีแนวโน้ม
ลดลง
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2559
จานวนนิสิตต่อเกรด
รายวิชา
รวม GPA
A B+ B C+ C D+ D F P S U
830511 Sociological and
Anthropological Theories
830513 Strategic Designing and
Planning
830516 Public Consciousness,
Contemporary Issues and
Development Trend
830517 Research Methodology
in Social Sciences
830518 Statistics for Social Science
Research
830523 Capacity Building for Group,
Organization and Community
830524 Development Tools and
Techniques
830572 Regional Studies
830591 Thesis I, Type A1
830593 Thesis III, Type A1
830596 Thesis II, Type A2
830512 Social Development Theory
830514 Social Development
Administration
830515 Social System Analysis
830571 Social Development
Seminar
830592 Thesis II, Type A1
830594 Thesis IV, Type A1
830595 Thesis I, Type A2
830596 Thesis II, Type A2
830597 Thesis III, Type A2
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3.17 0.29

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ ไม่มีรายวิชาที่มผี ลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-
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รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

830597 Thesis III, Type A2

2/2559

ไม่มีนสิ ิตลงทะเบียนเรียน

ปิดรายวิชา

รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา ไม่มีรายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
รหัส ชื่อวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

-

-

-

-

-

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร (สกอ.5.1)

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ (พบว่าสาระวิชาส่วนใหญ่เป็น Topic – based Learning)
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (ใช้ Problem-based Learning)
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (เปิดรายวิชาใหม่ที่มีสาระแบบบูรณาการ)
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ผลการดาเนินงาน
หลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มีระบบ มีกลไกและนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ งาน
ผ่านการประชุมวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา การพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจาหลักสูตรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาปี
2558 เกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร พบว่า การเรียนการสอนแบบเดิมในปีที่ผ่านมายังเป็น
Topic – based Learning ตามที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้กาหนด
จากการทบทวนกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าว ภาคการศึกษา
2559 หลักสูตรจึงมีรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม คือ
1. ปรับปรุงสาระของรายวิชา 830572 Regional Studies ที่ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็น Problem-based Learning ตามประเด็นปัญหาของนิสิตรายบุคคลผ่านการฝึกปฏิบัติการ
สารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อลดข้อจากัดของนิสิตแรกเข้าในด้านการขาดประสบการณ์สืบค้นข้อมูล
ภาคสนามดังที่วิเคราะห์และระบุใน มคอ.2
2. เปิ ด รายวิ ช าใหม่ คื อ 830524 Development Tools and Techniques ปรั บ
พื้นฐานการพัฒนาเครื่องมือสาหรับการพัฒนาสังคมให้นิสิตนาไปประยุกต์ใช้ในวิทยานิพนธ์ข อง
ตนเองต่อไป

หลักฐาน:
มคอ.3 รายวิชา 830524 และ
830572 ปี 2559 ที่เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 ใน https://tqfmanagement.nu.ac.th/
รวมภาพประสบการณ์ภูมภิ าคศึกษา ปีการศึกษา 2559
https://www.facebook.com/rudklaw.pampasit/posts/1506076599406056?pnref=story
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การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
(สกอ.5.2)

ผลการดาเนินงาน
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ (มีความลาบากในการจัดทา มคอ.3 ให้เชื่อมโยงกับ มคอ.2)
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (จัดทาระบบกรอก มคอ.3 ออนไลน์)
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (มีระบบกรอก มคอ.3 ออนไลน์ในหลักสูตร)
(1) การกาหนดผู้สอน
เป้าหมายเชิงปริมาณ
อาจารย์ ผู้ ส อนมี คุ ณ วุ ฒิ หรื อ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการตาม เกณฑ์ ม าตรฐานและมี ค วามรู้
ความสามารถเหมาะสมครบ ทุกรายวิชา (ร้อยละ 100)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
อาจารย์ ผู้ ส อนรายวิ ชาใน หลั ก สู ต รมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ปริ ญ ญาเอกหรื อ มี ต าแหน่ ง ทาง
วิชาการไม่ต่ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และจะต้องมี การทาวิจัยตลอดจนมีจานวน อาจารย์ประจา
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ปัจจัยนาเข้า (Input):
กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า ปริญญาเอกหรือมีตาแหน่ง
ทางวิ ชาการไม่ ต่ ากว่ า ผู้ช่ว ยศาสตราจารย์ และจะต้ อ งมี ก ารท าวิ จัย หรือ มี ผลงานวิ จั ยหลังจบ
การศึกษา เพื่อให้มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
กระบวนการ (Process):
1. สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ากว่าปริญญาเอกศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ
2. สนับสนุนอาจารย์ให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัยและนาความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน
4. ประเมินผู้สอนโดยนิสิตและใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาทุกภาคการศึกษา
5. สนับสนุนอาจารย์ให้มีประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพการสอน
6. สนับสนุนให้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการและส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ
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ผลผลิต (Output):
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า อาจารย์ผู้สอน ในทุกรายวิชามี
คุณวุฒิ หรือตาแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานและ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ
การจัดการเรียนการสอนครบทุกคน นอกจากนี้อาจารย์ประจา หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 นั้น
พบว่ า มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกจ านวน 5 คน มี ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ จานวน 3 คน โดยอยู่ระหว่างการ พิจารณาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการจานวน 2
คน และมีผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า หลักสูตรสามารถพัฒนา การเข้าตาแหน่ง
ทางวิชาการได้มากขึ้น เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนมีผลงานวิจัยและ
มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการได้
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามผลการทบทวนระบบกลไก/ กระบวนการ
โดยสนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่มีตาแหน่งทางวิชาการเข้าสู่ขั้น ตอนกระบวนการการพิจารณาขอ
ตาแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบทุกคน
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(2) การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4)
เป้าหมายเชิงปริมาณ
อาจารย์ผสู้ อนจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4 ครบทุกรายวิชา (ร้อยละ 100)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มีการกากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ. 4 ของ อาจารย์ผู้สอน
ปัจจัยนาเข้า (Input):
หลั ก สู ต รมี ก ารก าหนดให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนจั ด ท า มคอ.3 และจั ด ส่ ง ตาม ก าหนด มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการคณะกากับ ติดตาม และตรวจ สอบการ
จัดทา มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคน
กระบวนการ (Process):
ระบบกลไก/กระบวนการมีขั้นตอน โดยหลักสูตรฯ ดาเนินการร่วมกับภาควิชาฯ กากับ
ติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคนโดยมีการรายงานผลการติดตาม
อย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมื อในการจัดส่ ง มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนในที่ประชุ มร่ ว มกั บ
ภาควิชา โดยมีหลักการสาคัญ ดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกากับให้ผู้สอนจัดทามคอ.3
2. หลักสูตรมีกลไกกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่าง
น้อย 30 วัน
3. หลักสูตรมีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนในรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาการ
ประเมินในส่วนคุณสมบัติของผู้สอนและผลที่ได้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และได้นาผล
การการประเมินเขียนรายงานใน มคอ.5 เพื่อนามาปรับปรุงสาหรับการจัดทามคอ.3 ในการสอน
ครั้งต่อไป
ผลผลิต (Output):
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
2559 มีการจัดส่ง มคอ.3 ครบทั้งหมดและไม่มีการค้างส่ง แต่พบปัญหาคือ มคอ. 3 ที่ได้ยังมี
หลายวิชาที่คลาดเคลื่อนไปจากรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.2
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3

อาจารย์ผู้สอนจัดทาและส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 30 วัน

อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ.3

หลักสูตรประเมินควมพึงพอใจต่อการสอนในรายวิชาและประเมินอาจารย์ผู้สอน
ตามแผนการเรียนรู้

ผู้สอนนาผลการประเมินเขียนรายงานใน มคอ.5

ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ใน มคอ.3 ของการเรียนการสอนครั้งต่อไป

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
ผลจากการทบทวนกระบวนการที่พบปัญหาความคลาดเคลื่อนระหว่างสาระการเรียนรู้ใน
Curriculum Mapping หลักสูตรจึงได้จัดทาระบบ มคอ. 3 ออนไลน์ขึ้น เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
เพื่อช่วยเพื่ออานวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ที่ไปราชการต่างประเทศหรือไม่สะดวกพิมพ์ใน
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ Curriculum Mapping และกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเล่มหลักสูตร มคอ. 2 จึงทาให้ คณาจารย์ผู้สอนสามารถส่ง มคอ. 3 ได้
อย่างถูกต้องและทันกาหนดเวลา
หลักฐาน
Link มคอ.3 ออนไลน์ ของหลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlQORPVXsMGn9SyUgcASE6d8lxYvqvIYPs2NB0R_MDkSLDg/viewform

วิธีใช้ระบบกรอก มคอ.3 ออนไลน์
https://www.facebook.com/groups/230764917368950/permalink/230769470701828/
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(3) วิทยานิพนธ์
- การควบคุมหัวข้อของวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
เป้าหมายเชิงปริมาณ
มีการกาหนดอาจารย์ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อยคนละ 1 ท่านให้แก่
นิสิตครบทุกคน (ร้อยละ 100) ภายใน 1 ปีการศึกษา
ติดตามให้นิสิตมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปีการศึกษาครบทุกคน (ร้อยละ 100)
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
มีการมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อ
หรือประเด็นที่ผเู้ รียนสนใจจะทาวิทยานิพนธ์ และติดตามให้นสิ ิตจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
รายงานความก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยนาเข้า (Input):
หลักสูตรมีอาจารย์ประจาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
เป็นสหวิทยาการครอบคลุมทุกด้านของการบริหารงานพัฒนาสังคม
กระบวนการ (Process):
ระบบกลไก/กระบวนการมีขั้นตอนมุ่งเน้นประเด็นที่สาคัญดังนี้
1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะคานึงถึงความสนใจ และความเชี่ยวชาญใน
หัวข้อนั้น ๆ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการของอาจารย์ในรอบ 5 ปีเป็นเกณฑ์
2) การแต่ งตั้งอาจารย์ที่ ปรึก ษาวิ ท ยานิพ นธ์จ ะพิ จารณาสัด ส่วนการรั บ นิ สิตในที่ ปรึกษา
ไม่เกินไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยกาหนด
3) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้นบุคคลที่เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่
สั งกั ด สถาบัน มหาวิ ท ยาลัย มี วุ ฒิ ป ริ ญญาเอก และ/หรือ มี ต าแหน่ งวิชาการตั้งแต่ระดับ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิทยานิพนธ์
4) การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่า งและรายงานวิ ทยานิ พนธ์ ฉ บับสมบูรณ์จะพิจารณา
โครงสร้างกรรมการสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในหัวข้อวิทยานิพนธ์
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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หลักสูตรแต่งตั้งอาจารยืที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตามความเชี่ยวชาญและเหมาะสม
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ให้แก่นิสิตในความดูแล
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ติดตามให้นิสิตมีหวั ข้อ/
โครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปีการศึกษา

นิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และดาเนินการตามขั้นตอนจริยธรรม และขั้นตอน
การทาวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ช่วยเหลือ กากับและติดตามการทาวิทยานิพนธ์
ของนิสิตในความดูแล
นิสิตจัดทาและพัฒนาวิทยานิพนธ์จนเสร็จ และดาเนินการสอบวิทยานิพนธ์ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย

ผลผลิต (Output):
ผลการดาเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า หลักสูตรฯ มี การกาหนดมอบหมาย
และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนละ 1 ท่าน ให้แก่ นิสิต รหัส 57 – 58 ได้ครบทุกคน
เพื่อช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจทาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนติดตามให้นิสิตสามารถจัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความ
ก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตรหัส 57 – 58 ทุกคนมีหัวข้อวิทยานิพนธ์
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และเตรียมสอบวิทยานิพนธ์
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 2 บางส่วนยังไม่พร้อมสอบโครงร่าง
เนื่ อ งจากคุ ณ ภาพของโครงร่ า งวิ ท ยานิ พ นธ์ ยั ง ไม่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามผลการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตร
ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
และผลักดันให้นสิ ิตสาเร็จตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด ภายในเวลาไม่เกิน 4 ปี โดยมีโครงการ
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทอม
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5.3 การประเมินผู้เรียน
 มีระบบ มีกลไก (มีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และกากับประเมินวิทยานิพนธ์)
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน (มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามกรอบ TQF)
 มีการประเมินกระบวนการ (พบปัญหาคุณภาพวิทยานิพนธ์จากความแตกต่างของกรรมการ)
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (เพิ่มตัวแทนหลักสูตรเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์)
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตจาก Curriculum Mapping ในแต่ละรายวิชา
นาผลที่ได้รายงาน ต่ออาจารย์ผู้สอน และภาควิชา
นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกับภาควิชาฯ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
หน่วยนโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 พบว่านิสติ หลักสูตรพัฒนาสังคมระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทประเมินตนเองต่าสุดในทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่นิสติ ระดับปริญญาเอกประเมินตนเองระดับต่าสุดคือทักษะ
ทางปัญญา หลักสูตรจึงร่วมกับภาควิชาในการจัดโครงการ Tutorial จากผลของการประเมิน
ดังกล่าวให้ตรงกับความจาเป็นในการพัฒนาของนิสิตแต่ละกลุ่ม
2. จากการประเมิ น คุ ณ ภาพวิ ท ยานิ พ นธ์ พบปั ญ หาคุ ณ ภาพของวิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้
มาตรฐานเดียวกันเนื่องจากความแตกต่างของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2559
หลักสูตรจึงปรึกษากับคณาจารย์ในที่ประชุมภาควิชาในการประชุมภาควิชาและหลักสูตรเมื่อวันที่
12 ก.ค. 2560 และนาเรื่องผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์วันที่ 13 ก.ค. 2560 เพื่อ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะสังคมศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 หัวหน้าภาควิชา
และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรพัฒนาสังคม จึ งมีมติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
คณะสังคมศาสตร์ในการเพิ่มกลไกการมีประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร
หลักฐาน: รายงานการประชุมคณะสังคมศาสตร์ http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=3859
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คุณภาพการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ผลการประเมิน
แผนการปรับปรุง
มี
ไม่มี

รหัส ชื่อ วิชา

ภาค/ปีการศึกษา

830511 Sociological and Anthropological Theories

1/2559



830513 Strategic Designing and Planning

1/2559



830516 Public Consciousness, Contemporary
Issues and Development Trend

1/2559



830517 Research Methodology in Social Sciences

1/2559



830518 Statistics for Social Science Research

1/2559



830523 Capacity Building for Group, Organization
and Community

1/2559



830524 Development Tools and Techniques

1/2559



830572 Regional Studies

1/2559



830591 Thesis I, Type A1

1/2559



830593 Thesis III, Type A1

1/2559



830596 Thesis II, Type A2

1/2559



830512 Social Development Theory

2/2559



830514 Social Development Administration

2/2559



830515 Social System Analysis

2/2559



830571 Social Development Seminar

2/2559



830592 Thesis II, Type A1

2/2559



830594 Thesis IV, Type A1

2/2559



830595 Thesis I, Type A2

2/2559



830596 Thesis II, Type A2

2/2559



830597 Thesis III, Type A2

2/2559



โดยมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตดังสรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559
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สรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557
ตารางแผนที่แสดงกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
รายวิชา /
คุณธรรม
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวเลข การสื่อสาร
ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ผลการเรียนรู้ จริยธรรม
บุคคลและความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1
5.2
          


1. 830513
นิสิตประเมิน
5.00
3.90
3.63
4.63
3.75
กรรมการ
มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรูไ้ ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม
2. 830514
นิสิตประเมิน
กรรมการ

 
5.00

3. 830515
นิสิตประเมิน
กรรมการ

          


4.93
4.67
4.42
4.75
4.50
มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรูไ้ ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม

4. 830516
นิสิตประเมิน
กรรมการ

          


5.00
4.50
4.38
4.63
3.75
มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรียนรูไ้ ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลุม

5. 830523
นิสิตประเมิน
กรรมการ

          


5.00
4.20
4.25
4.63
3.75
มคอ.3 ควรเพิ่มผลการเรียนรู้ดา้ นความรู้ ทักษะทางปัญญาและเพิ่มข้อ 4.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2

กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

        
4.87
5.00
5.00
มคอ.3 ควรเพิ่มผลการเรียนรู้ ข้อ 4.2 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2




4.92

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร
2. ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล

หมายเหตุ: กรรมการเป็นอาจารย์ในภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เข้าใจปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตรและ
ไม่ใช่ผู้สอนในรายวิชา 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนและถูกเลือกมาทวนสอบผลสัมฤทธิ์
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ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน (สกอ.5.3)

มาตรฐานผลการเรียนรู้

คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

แม้ส่วนใหญ่จะมีผลการประเมิน
การประเมินจากผู้สอนและจาก
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ใน อยู่ในระดับดี แต่นิสติ ก็ประเมิน
ตนเองในประเด็นทักษะการ
ระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.98)
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การประเมินจากผู้สอนและจาก
อยู่ระดับต่าที่สดุ เมื่อเทียบกับด้าน
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ใน
อื่น แสดงถึงการขาดความมั่นใจ
ระดับดี (เฉลี่ย 4.10)
ในทักษะดังกล่าว
หลักสูตรจึงจัดโครงการ Tutorial
การประเมินจากผู้สอนและจาก
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ใน เพื่อเสริมเทคนิคการวิเคราะห์
สื่อสารงานวิจัยและเทคนิค
ระดับดี (เฉลี่ย 3.99)
การนาเสนอวิทยานิพนธ์ผ่าน
PowerPoint Presentation ซึ่ง
การประเมินจากผู้สอนและจาก
หลังฝึกอบรมในช่วงสิ้นภาคเรียน
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ใน
ถัดมา ผลการประเมินการ
ระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.61)
เปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การประเมินจากผู้สอนและจาก
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ สารสนเทศเพิ่มขึ้นจาก 3.76
ในระดับดี (เฉลี่ย 3.76)
เป็น 3.82 จากคะแนนเต็ม 5

หลักฐาน: ผลการประเมินจากหน่วยติดตามและประเมินผล ปีการศึกษา 2559
http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=3859
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คาอธิบายตัวบ่งชี้:
ผลการดาเนิ นงานระดับ หลัก สูต ร หมายถึ ง ร้ อ ยละของผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่ งชี้ การดาเนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่แต่ละหลักสูตรดาเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์ประจาหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการดาเนินงานประจาปีในแบบรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
(มคอ.7)
เกณฑ์การประเมิน:
มีการดาเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ = 0
มีการดาเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ = 3.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ = 4.00
มีการดาเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ = 4.50
มีการดาเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ = 4.75
มีการดาเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ = 5
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เกณฑ์

1

อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

หลักสูตรได้กาหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลั ก สู ต ร ซึ่ งอาจารย์ ป ระจาหลัก สูตรทั้ งหมดได้เป็น
กรรมการในชุดเดียวกันนี้ โดยจัดประชุมขึ้นปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย เพื่อวางแผน ติดตาม และ ทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคนทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 100



2

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
(ถ้ามี)
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เกณฑ์

3

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา

หลั ก สู ต รมี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ชาตามแบบ
มคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชา โดยมีการลงในระบบออนไลน์
tqfmanagement.nu.ac.th



4

จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาคเรียน
ทางหลักสูตรได้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ
มคอ. 5 ครบทุกวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ของ
ปีการศึกษา โดยให้อาจารย์ผสู้ อนเป็นผู้ upload
ไฟส์เอกสารขึ้นระบบของมหาวิทยาลัยด้วย
ตัวเอง (login ด้วย username และ
password) และสาเนาเอกสารเก็บไว้ที่หลักสูตร
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จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

หลั ก สู ต รจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การ
เรียบร้อยแล้ว หลังจากสิ้นสุดการศึกษาภายใน
60 วัน
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มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

คณะดาเนินการจัดทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จากนิสิต และภาควิชาฯได้จัดทาโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์โดยคณะกรรมการทั้งภายในและ
ภายนอกหลั ก สู ต ร เพื่ อ น าไปสู่ ก ารปรั บ ปรุ ง
รายวิ ช าและ กระบวนการสอน ตลอดจน
สามารถ นาไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ต่อไป
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

ผลการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เกณฑ์

7

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

มีการปรับปรุงตามรายงาน CAR ในรูปแบบ มคอ. 7
ในปีการศึกษา 2558 ในประเด็นที่ได้รับการประเมินว่า
มีคุณภาพน้อยที่สุดและจาเป็นต้องพัฒนา ได้แก่
(4.1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์,
(5.1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร
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อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการ
ทางภาควิชาฯ ได้จดั สรรงบประมาณ ในแต่ละ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ปีงบประมาณ จานวน 15,000 บาทในปีการศึกษา
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2559 ให้อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนา
วิชาการหรือ วิชาชีพ และอาจารย์ทุกท่านได้เข้าอบรม
การประกันคุณภาพ/การขอตาแหน่งวิชาการที่จัดโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ทางภาควิชาฯ ได้จดั สรรงบประมาณให้แต่ละ
ปีงบประมาณ คนละ 10,000 บาท นอกจากนี้
บุคลากรสนุบสนุนทั้งสองคน คือ คุณสุชาดา เชื้อม่วง
และคุณทัศนีย์ ชัยสีดา ได้เข้ารับการอบรมดังนี้
1. โครงการจัดอบรมและแนะนาให้คาปรึกษา
และแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
2. โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนา
บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 6 - 9 ก.ค.
2560 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
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ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

หน่วยติดตามและประเมินผล งานนโยบายและแผน
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรได้คะแนนเฉลี่ย
3.91 จากคะแนนเต็ม 5.0
หลักฐาน http://www.socsci.nu.ac.th/th/wpcontent/uploads/2017/01/2559courseSurveyB
yStudent.pdf
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
12

ผลการดาเนินงาน

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ หน่วยติดตามและประเมินผล งานนโยบายและแผน
มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทาการติดตาม
คะแนนเต็ม 5.0
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา
2558 จานวน 3 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ของมหาบัณฑิต โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา
จากนายจ้างฯ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67
(ผู้ใช้บัณฑิตตอบกลับมาในจานวนมากกว่าร้อยละ 20)
พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.49 คะแนนเต็ม 5.0
หลักฐาน http://www.socsci.nu.ac.th/th/wpcontent/uploads/2017/01/2559_inner_2_2-15.pdf

รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้

12

จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้
ที่ 1 – 5

5

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1 - 5

100

จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน

12

ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

100

เป็นไปตาม
เกณฑ์
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- กลไก:

1. คณะกรรมการคณะกรรมการห้องอ่านหนังสือประจาคณะสังคมศาสตร์
2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิตสิ ิ่งแวดล้อม
3. งบประมาณจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตารา จากคณะสังคมศาสตร์ ผ่านภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้:
(สกอ.6.1)
 มีระบบ มีกลไก
 มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
 มีการประเมินกระบวนการ
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
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ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน: ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2558graphSupport-SocAnt.pdf

หลักสูตรได้นาผลการประเมินปี 2558 ร่วมกับ ผลการให้สัมภาษณ์จากอาจารย์และนิสิต
จากการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 พบว่า แม้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็น
สิ่งสนับสุนการเรียนรู้ที่จาเป็นต้องเร่งปรับปรุง คือ คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล
คณะกรรมการหลักสูตรจึงปรับปรุ งในส่วนของบริการสื่อ ความรู้ผ่านระบบออนไลน์และ
พื้นที่เชิงกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ระหว่างอาจารย์และนิสิต
แทนที่ระบบเดิมที่รอพื้นที่ส่วนกลางที่ปรับปรุงตามรอบปีงบประมาณ และเน้นเพียงการสั่งซื้อ
หนังสือเข้าห้องสมุดซึ่งการเข้าถึงไม่พร้อมเท่าระบบออนไลน์
ในรอบปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้ร่วมกับคณะในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
1. การประชุ ม หลั ก สู ต รและภาควิ ช า วั น ที่ 11 ต.ค. 2559 เรื่ อ งการใช้ พื้ น ที่ ห้ อ ง
บัณฑิตศึกษาและห้อง Pantry ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิต ได้มีมติให้จัดสรรเวลานิสิต เวลา
อาจารย์ และเวลาที่นิสิตและอาจารย์สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

2. จัดทาชุดความรู้ที่จาเป็นต่อการเรียนการสอนด้านพัฒนาสังคมของหลักสูตรอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต์ของภาควิชาสังคมวิทยาฯ เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์
3. คณะจัดบริการเช่าคอมพิวเตอร์ชุดใหม่สาหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่มีหน้าที่อานวยความ
สะดวกให้กับหลักสูตร
4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษ ยวิ ทยา โดยการอนุมัติของประธานหลักสูตร ปร.ด.
(พัฒนาสังคม) และประธานหลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ได้จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือปริ้นเตอร์
คุณภาพสูงให้กับคณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพร้อมงบประมาณให้อาจารย์ประจาและผู้สอนใน
หลักสูตรในวงเงินงบประมาณ 15,000 บาท/คน เพื่อซื้อครุภัณฑ์สาหรับห้องพักอาจารย์ในการ
พบปะพูดคุยกับนิสิตในบรรยากาศและสิ่งอานวยความสะดวกในการแลกเหลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ
ในกลุ่มเล็กเพื่อแก้ปัญหาการขาดพื้นที่ที่เหมาะสมเพียงพอในระดับคณะ
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ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงดังกล่าวทาให้ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ในช่วง
ปลายปีการศึกษา 2559 ของนิสิตหลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ประเมินความพึงพอใจในระดับ
มากทุกตัวบ่งชี้ทั้งสามด้าน ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกหลักสูตรของ
คณะสังคมศาสตร์ ในประเด็นต่อไปนี้ คือ
1. ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มสี ิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (4.40 เต็ม 5.00 คะแนน)
2. จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้ พียงพอและเหมาะสม (4.40 เต็ม 5.00 คะแนน)
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (3.90 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน)
หลักฐาน:
ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ เป็นกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ และนาเรื่องการ
บริ ห ารจั ด การห้ อ ง Pantry ซึ่ งเป็ น พื้ น ที่ เ รี ย นรู้ แ ละสั งสรรค์ส นทนาระหว่ า งอาจารย์ แ ละนิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ประกอบกับการมี ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน เป็น
ประธานคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิติสิ่งแวดล้อม ของคณะสังคมศาสตร์ โดย
มี ผศ.ดร.กวินธร เสถียร เป็นหนึง่ ในคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิติสิ่งแวดล้อม
โดยมีหลักฐานรายงานสรุปผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดัง Link http://www.socsci.nu.ac.th/th/wpcontent/uploads/2017/01/2559_inner_6_6-1.pdf

หมวด 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
แผนดาเนินการ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ร่างหลักสูตร ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อให้เท่าทัน
สถานการณ์ระดับประเทศและระดับโลก
และองค์ความรู้ที่เปลีย่ นแปลง และตรง
ตามความต้องการของผู้มสี ่วนได้สว่ น
เสีย (Stakeholders) เพื่อให้มีหลักสูตร
ฉบับร่างเสนอต่อผู้วิพากษ์หลักสูตร

1 ปีการศึกษา

อาจารย์ประจา
หลักสูตร

ความสาเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ดาเนินการได้สาเร็จ

56
แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
ขอรับรองว่าข้อมูลที่นาเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการดาเนินการจริง
 1. เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจาหลักสูตรอื่นๆ อีก
 2. มีประสบการณ์ผลงานวิจยั (ที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
 3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสูตรนี้เท่านั้น (เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้ จานวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5 คน
ลงนาม
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่หนึ่ง : อาจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน
ลายเซ็น : ...................................................... วันที่รายงาน : ....................
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่สอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร
ลายเซ็น : ...................................................... วันที่รายงาน : ....................
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่สาม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์
ลายเซ็น : ...................................................... วันที่รายงาน : ....................
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่สี่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร
ลายเซ็น : ...................................................... วันที่รายงาน : ....................
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่ห้า : อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา
ลายเซ็น : ...................................................... วันที่รายงาน : ....................
เห็นชอบโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์........ (หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
ลายเซ็น : ...................................................... วันที่รายงาน : ...............................................
รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สิรสุนทร............ (คณบดี)
ลายเซ็น : ...................................................... วันที่รายงาน : ..............................................

