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การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
ฉบับปรับปรุงป ี2557 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560) 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักสูตร 0240 
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร  
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ช่ือภาษาไทย:  หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 
  ช่ือภาษาอังกฤษ:   Master of Arts Program in Social Development  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ช่ือเต็ม   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (พัฒนาสังคม) 
      Master of Arts (Social Development) 
  ช่ือย่อ   ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
      M.A. (Social Development) 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

มคอ.2 ปัจจุบนั หมายเหตุ 

1. รองศาสตราจารย์  
   ดร.พัชรินทร์  สิรสุนทร 

1. อาจารย์  
   ดร.พิษน ุ อภิสมาจารโยธิน 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร โดยปรบัเปลี่ยน 
น าอาจารย์ที่มีคณุสมบัตคิรบถ้วนมาทดแทนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ล าดับที ่1 ทีย่้ายไปประจ าหลักสูตร
อื่น โดยผ่านความเห็นชอบของคณะท างานกลั่นกรอง
หลักสตูรและงานด้านวิชาการ ครัง้ที ่5/2559  
เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   ดร.มนตรี  กรรพุมมาลย ์

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร  โดยปรบัเปลี่ยน 
น าอาจารย์ที่มีคณุสมบัตคิรบถ้วนมาทดแทนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร ล าดับที ่2 ที่เกษียณอายรุาชการ  
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะท างานกลั่นกรอง
หลักสตูรและงานด้านวิชาการ ครัง้ที ่5/2559  
เมื่อวันท่ี 2 พฤษภาคม 2559 

3. อาจารย์  
   ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร  

4. อาจารย์  
   ดร.กวินธร เสถียร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
   ดร.กวินธร เสถียร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

5. อาจารย์  
   ดร.ศุภสิทธ์ิ ตะ๊นา 

4. อาจารย์  
   ดร.ศุภสิทธ์ิ ตะ๊นา 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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4. อาจารย์ผู้สอน  
ชื่ออาจารย์ผู้สอน รายวิชาท่ีสอน 

1. ผศ.อ านวย พิรุณสาร 830511 Sociological and Anthropological Theories 
830515 Social System Analysis 

2. ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 830511 Sociological and Anthropological Theories 
830512 Social Development Theory 
830571 Social Development Seminar 

3. ดร.ฐานิดา บญุวรรโณ 830511 Sociological and Anthropological Theories 

4. ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ* 830513 Strategic Designing and Planning 
830572 Regional Studies 
830593 Thesis III, Type A1 
830514 Social Development Administration 
830594 Thesis IV, Type A1 
830596 Thesis II, Type A2 

5. รศ.สุทธิชัย ยังสุข 830516 Public Consciousness, Contemporary Issues and Development Trend 
830514 Social Development Administration 

6. ดร.ปรญิญา สร้อยทอง 830516 Public Consciousness, Contemporary Issues and Development Trend 
830514 Social Development Administration 

7. ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกลุ 830517 Research Methodology in Social Sciences 

8. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท ์ 830518 Statistics for Social Science Research 
830597 Thesis III, Type A2 

9. ดร.พิษน ุอภิสมาจารโยธิน* 830518 Statistics for Social Science Research 
830512 Social Development Theory 
830597 Thesis III, Type A2 

10. ดร.ศุภสิทธ์ิ ตะ๊นา* 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 

11. ดร.เสาวลักณ์ ลิ้มศริิวงศ ์ 830523 Capacity Building for Group, Organization and Community 
830514 Social Development Administration 

12. ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย ์ 830523 Capacity Building for Group, Organization and Community 
830514 Social Development Administration 

13. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร* 830524 Development Tools and Techniques 

14. ผศ.ดร.กวินธร เสถียร* 830514 Social Development Administration 
 

*อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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5. อาจารย์พิเศษ 
ล าดับที ่ ชื่อ-สกลุ ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

1 ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ 
830514 Social Development Administration 

- Ph.D. Public 
Administration 

 
 
6. จ านวนนิสิต 

จ านวนนิสิตปริญญาโท ปีการศึกษา 2545 - 2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

สาขาวิชา 
พัฒนาสังคม 
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รวม 

แผน ก 
แบบ ก1 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 

แผน ก 
แบบ ก2 

4 6 2 0 6 2 6 4 5 5 0 0 7 5 3 55 

จบการศึกษา 4 5 2 0 5 0 3 4 3 3 0 0 0 0 0 29 

ลาออก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

พ้นสภาพ 0 1 0 0 1 2 3 0 2 2 0 0 5 0 0 16 

มีสภาพปกต ิ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 4 13 

 
 
7. ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ อาคารสถานที่ 
  งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการและการศึกษาดูงาน 
 1. จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป โครงการพฒันากระบวนการจัดการเรียนการสอน  (โครงการพัฒนาการเรียนการสอน - โครงการ Tutorial) 
 2. จากเงินนอกงบประมาณแผ่นดิน ประเภทรายได้คณะสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2560 ภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา กองทุนเพื่อการศึกษา แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานสนับสนุนการจัดการศึกษา  หมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน  (โครงการพัฒนาการเรียนการสอน – รายวิชาภูมิภาคศึกษา) 
 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน  
ใช้สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้หลัก คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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ผลการปรับปรุงจากผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

จุดที่ควรพัฒนา การปรับปรุงจากผลการประเมิน 
จากรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสตูร ปี กศ. 2558 พบว่า 
ตัวบ่งช้ีที่ประเมินปัจจยัน าเข้า
และกระบวนการพบว่ามี
คุณภาพน้อยทีสุ่ดได้แก ่
(4.1) การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์
(5.1) สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร 
 
 

(4.1) การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
         จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิระหว่างวันท่ี 3 – 5 กรกฎาคม 2560 อาจารย์
ประจ าหลักสตูรมีมตเิห็นพ้องกันว่า 
          1. การประเมินกระบวนการรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์ในแบบเดิมยังสามารถใช้ได้ใน
หลักสตูรเดิม แต่การรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงในปีการศึกษาต่อไปจะมี
การเพิ่มกระบวนการกลั่นกรองการรับเข้าอาจารย์อีก 1 ขัน้ตอนคือการสรรหาคดัเลือก
อาจารย์ให้มีคณุสมบัตสิอดคล้องกับปรัชญาหลักสูตร 
          2. กระบวนการบริหารอาจารย์ภาควิชาแม้จะไดผ้ลลัพธ์ที่ผ่านตามเกณฑ์คือ
หลักสตูรยังมีอาจารย์ครบ 5 คนและมีคณุสมบัติครบถ้วน แต่ยังขาดแผนบริหารความเสี่ยง
ด้านอัตราก าลัง จึงได้ขอความอนเุคราะห์จาก ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล อาจารย์
ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาฯและอาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน 
แผนการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ และข้อมลูการเกษียณอายรุาชการ  ข้อมูลดังกล่าวได้ถูก
น าเข้ามาปรับปรุงกระบวนการบรหิารอาจารย์ในท่ีประชุมภาควิชาและที่ประชุมหลักสูตรตรี 
โท เอก สาขาพัฒนาสังคม  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อร่วมกันวางแผนอัตราก าลังระยะ
ยาวในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ท าให้ปีงบประมาณ 2559 
หลักสตูรได้เริ่มแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสตูรในระยะ
ยาว โดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรอัตราทดแทนหลักสตูร
ปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพัฒนาสงัคม จ านวน 3 คน คือ ดร.ปริญญา สร้อยทอง, ผศ.ดร.
อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคณุวุฒิ ผลงานวิชาการ อายุงาน
ที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์สอนรวมทั้งควบคุมวิทยานิพนธ์อย่าง
ครบถ้วนตามคณุสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
         3. การพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังการประเมินคณุภาพ
การศึกษาปี 2558 เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่า 
หลักสตูรยังขาดแผนพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับแผนบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
การพัฒนาอาจารย์ทีผ่่านมายังเปน็การพัฒนารายบุคคลที่ขาดการบริหารจดัการแบบองค์
รวม หลักสูตรจึงบูรณาการการพฒันาวิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตภายใต้กลไกการส่งเสริมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ด้วย
การจัดท าโครงการน าเสนองานวิจยัของอาจารย์และนิสิตที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีตัวแทน
หลักสตูรคือ ดร.รดัเกลา้ เปรมประสิทธ์ิ และ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร น านิสิตปริญญาเอกไป
น าเสนองานวิจัยของอาจารย์และบทความวิทยานิพนธ์ของนิสิต โดยมี ดร.ศภุสิทธ์ิ ตะ๊นา 
ร่วมโอนงบประมาณพัฒนาบุคลากรในส่วนของค่าที่พักและค่าเดินทางเพื่อความเข้มแข็งของ
หลักสตูรโดยรวม จนกระทั่งได้ผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร  
อาจารย์ประจ าหลักสตูร ได้รับรางวัล The Best Paper Presenter จากท่ีประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติดังกล่าว และมรีะบบการยกย่องผ่านการด าเนินการของหลักสูตร สู่ภาควิชา
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จุดที่ควรพัฒนา การปรับปรุงจากผลการประเมิน 
และคณะสังคมศาสตร์ ด้วยการประกาศเป็น Banner แสดงความยินดีหน้าเว็บไซต์ของคณะ
สังคมศาสตร ์
(5.1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
            การพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังการประเมินคณุภาพ
การศึกษาปี 2558 เกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร พบว่า การเรียนการสอนแบบเดิม
ในปีท่ีผ่านมายังเป็น Topic – based Learning ตามที่อาจารย์ผูส้อนเป็นผู้ก าหนด  
ภาคการศึกษา 2559 จึงมีรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม คือ  
             1. ปรับปรุงสาระของรายวิชา 830572 Regional Studies ที่ปรับรูปแบบการ
เรียนการสอนเป็น Problem-based Learning ตามประเด็นปญัหาของนิสิตรายบุคคลผ่าน
การฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อลดข้อจ ากัดของนิสติแรกเข้าในด้านการขาด
ประสบการณ์สืบค้นข้อมลูภาคสนามดังทีว่ิเคราะห์และระบุใน มคอ.2  
              2. เปิดรายวิชาใหม่ คือ 830524 Development Tools and Techniques 
ปรับพื้นฐานการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการพัฒนาสังคมให้นิสติน าไปประยุกต์ใช้ใน
วิทยานิพนธ์ของตนเองต่อไป 

 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระดับปริญญาเอกและ
ปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน คอื สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกลา้ เปรมประสิทธ์ิ  
2. ดร.ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา (ประธานหลกัสูตร) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร 
4. ดร.พิษนุ  อภิสมาจารโยธิน 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
หลักฐาน 
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ.2 ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) 
https://tqfmanagement.nu.ac.th/Pub_ShowAllProgResponse2558_RP.aspx  

2 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร มีคณุสมบัติครบถ้วนในการเป็นอาจารย์ผูร้บัผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ และอาจารยผ์ูส้อน ตรงตามสาขาวิชา จ านวน 5 คน ได้แก่  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกลา้  เปรมประสิทธ์ิ, ศศ.ด. (พัฒนาสงัคม) 
2. อาจารย์ ดร.ศภุสิทธ์ิ  ตะ๊นา, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร  เสถียร, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
4. อาจารย์ ดร.พิษนุ อภสิมาจารโยธิน, ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร, Ph.D. (Social and Policy Sciences)     
 

https://tqfmanagement.nu.ac.th/Pub_ShowAllProgResponse2558_RP.aspx


 

 

6 

 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน  
    มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขาพัฒนาสังคม 3 คนและสาขาท่ีเกีย่วข้อง 2 คน 
2. อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จ านวน 3 คน  
3. ทุกคนมีผลงานวิจัยท่ีไม่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  
 
หลักฐาน 
รายละเอียดคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในประวัติส่วนบุคคล (CV) ของบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/ 
 

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนาสังคมและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยมีความรู้ความสามารถตรงตามหลักสูตร  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกลา้  เปรมประสิทธ์ิ, ศศ.ด. (พัฒนาสงัคม) 
2. อาจารย์ ดร.ศภุสิทธ์ิ  ตะ๊นา,  ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร  เสถียร, ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
หลักฐาน 
รายละเอียดคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในประวัติส่วนบุคคล (CV) ของบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/ 
 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตรจบการศึกษาระดับปริญญาเอก มีประสบการณด์้านการสอนในระดับปรญิญา
ตรีและระดับบณัฑิตศึกษา และมปีระสบการณ์วิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  
1. ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกลุ 
2. ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร 
3. ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ 
4. ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ 
5. ดร.ฐานิดา บญุวรรโณ 
6. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์ 
7. ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 
หลักฐาน 
รายละเอียดคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ในประวัติส่วนบุคคล (CV) ของบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/ 
 

http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

5 คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลักและ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกคน มีคุณวุฒิระดับปรญิญาเอก ท่ีตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชา
พัฒนาสังคม และมีประสบการณ์ในการวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า  เปรมประสิทธิ์,  ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
         รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ. (2556). แผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อ าเภอปัว จังหวัดน่าน. 
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน, 6(1): 61-80. 
 

2. อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์  ต๊ะนา,  ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
          มณฑิรา อินจ่าย, ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา, และ สุพรรณี เกลื่อนกลาด. (2558). การแสวงหาอนาคต
ร่วมกันบนพ้ืนฐานอัตลักษณ์ส่วนบุคคลของเครือข่ายสุขภาพระดับอ าเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสาร
การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(1), 122-133. 
 

3. อาจารย์ ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน, ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 
          พิษนุ อภิสมาจารโยธิน. (2557). รูปแบบการใช้การแพทย์แบบผสมผสานของผู้ป่วยโรคระบบ
กล้ามเนื้อและโครงร่างในจังหวัดนครปฐม. วารสารมหาวิทยาลัยศลิปากร. 34(4), 171-189.  
 

4. ดร.นิสาพร วัฒนศัพท์, ปร.ด. (ประชากรศาสตร์) 
          นิสาพร  วัฒนศัพท์ และ ศุภสิทธ์ิ พรรณนารุโณทัย. (2557). การจัดชุดสวัสดิการพื้นฐานเพื่อ
การดูแลเด็กด้อยโอกาสนอกระบบและเด็กกลุ่มเสีย่งในระบบการศึกษา. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ส านักงานส่งเสริมสวัสดภิาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และ
ผู้สูงอายุ ประจ าปี 2557 “สร้างฅน สร้างชาติ : สรา้งภูมิคุม้กันทางสังคม” หน้า 77-89; 23 กรกฎาคม 
2557; โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน. กรุงเทพฯ: ส านักงานสง่เสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 
เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผูสู้งอายุ. 
 

6 คุณสมบัติของ
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
ร่วม(ถ้ามี) 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วมมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
และมีประสบการณ์ในการวิจยัที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
หลักฐาน  
รายละเอียดคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์บณัฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยันเรศวร  http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/  
 

7 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์มีจ านวน 3 คน ประกอบด้วย อาจารยท์ี่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 
และอาจารย์ประจ าในคณะ 
2. กรรมการสอบทุกคนมีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอกท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
3. กรรมการสอบทุกคนมผีลงานวจิัยที่ไมไ่ด้เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา 
หลักฐาน  
รายละเอียดคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัยของคณาจารย์บณัฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลยันเรศวร  http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/  
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

8 การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

มีนิสิต แผน ก หลักสตูร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ผ่านเงื่อนไขการตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิทยานิพนธ์เพื่อ
ส าเรจ็การศึกษาจากบัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 3 คน ดังนี ้
 

1. นางสาวเกศกานดา รตจีน: อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี 26 กรกฏาคม 2559 
เกศกานดา รตจีน. (ตอบรับบทความวันท่ี 14 มิถุนายน 2559). กระบวนการเรียนรู้การจัดการปัญหา

การตั้งครรภไ์ม่พร้อมของวัยรุ่นหญิงท่ีรับบริการศูนย์เยาวชนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ. วารสารส านัก
วิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, 11(2), พฤษภาคม-สิงหาคม 2561. [TCI กลุ่ม 2] 

 

2. นางสาวเกศรินทร์ สุวรรณโรจน:์ อนุมัติจบการศึกษาวันท่ี 26 กรกฏาคม 2559 
เกศรินทร์ สุวรรณโรจน์. (2559). การศึกษาการจดัการตนเองของชุมชน กรณีศึกษา หมู่ 7 ต าบล

จอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจยั สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 9 “พลัง
มนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขท่ียั่งยืน” (หน้า 644-654); 24-25 มีนาคม 
2559; โรงแรมท็อปแลนด์. พิษณโุลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

 

3. นางสาววรรณพร สนศริิ: อนุมตัิจบการศึกษาวันท่ี 26 กรกฏาคม 2559 
วรรณพร สนศริิ. (2559). การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการตนเองด้านการท่องเที่ยวของ

ชุมชนบ้านวอแก้ว ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ ประจ าปี 2559  “เฉลิมฉลอง 80 ปี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์”; 1-2 สิงหาคม 2559; อาคารภูมิราชภัฏ. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ์. 

 

9 ภาระงาน
อาจารย์ท่ี
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
และการค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิต ศึกษา 

ปีการศึกษา 2559 จ านวนภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับบณัฑิตศึกษาของหลักสูตร ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 
คือ อาจารย์ 1 คนต่อนิสิตไมเ่กิน 5 คน 
หลักฐาน 
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/  

10 อาจารย์ที่ปรึกษา     
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิต 
ศึกษามีผลงาน 
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
และสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา 
มีผลงานวิจยัอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมออย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี (2555-2559) 
หลักฐาน 
รายละเอียดผลงานวิจัยในประวตัสิ่วนบุคคล (CV) ของบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/  
ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/  
 

http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/
http://www.socant.nu.ac.th/socant/index.php/team-member/
http://www.db.grad.nu.ac.th/django/hrnu_grad/faculty/all/list/
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 เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

11 การปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา
ที่ก าหนด 

หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรปรับปรุง 2557  โดยปรับปรุงจาก
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2547 (งดรับนิสิตในปี 2555 
- 2556) และจะครบรอบในปีการศึกษา 2561 นี้ จึงยังไม่อยู่ในรอบท่ีจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรุง
หลักสตูร แต่อย่างไรก็ตามทางหลกัสูตรไดเ้ตรยีมความพร้อมในการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาโดย
ด าเนินการประเมินหลักสูตร โดย ดร.ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา ประธานหลักสตูรพร้อมด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสตูรและผู้มีส่วนไดส้่วนเสียร่วมกันวิเคราะห์ด้วยหลักการ Outcome-Based Education เพื่อให้ได้
ข้อมูลส าคญัส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี 

 
ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR CAR 
1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์การประเมิน  
  1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร /  
  2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร /  
  3. คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร /  
  4. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน /  
  5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ทีป่รึกษาการค้นคว้าอิสระ /  
  6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) /  
  7. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวทิยานิพนธ์ /  
  8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของส าเร็จการศึกษา /  
  9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ์และค้นคว้าอสิระในระดับบัณฑติศึกษา /  
10. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 
      มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

/  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด /  
12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคณุภาพหลักสตูร 
     และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

-  

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
(สกอ.4.1) 
 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
• อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 
คนโดยมคีวามพึงพอใจ 
ไม่ต่ ากว่า 3 จาก 5 คะแนน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
• มีแผนอัตราก าลังระยะยาว 
ทั้งในด้านการบริหารและ 
การพัฒนาอาจารย ์
• มีการส่งเสริมใหไ้ดร้ับการอบรม
และพัฒนาด้านคณุวุฒิ 
และต าแหน่งวิชาการ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ที่ก าหนดโดย สกอ. 
• มีการเสริมสร้างบรรยากาศ 
ทางวิชาการและมีการท าวิจัยของ
อาจารย์เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน 

 
 
ระบบการรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคน แต่งตั้งมาจาก
อาจารย์ประจ าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
นเรศวร ท่ีมีคณุวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาพัฒนา
สังคม สอดคล้องกับระบบกลไกและแผนอตัราก าลังของหลักสตูร    
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

          การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสมัฤทธ์ิระหว่างวันท่ี 3 – 5 
กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติวา่ การรับเข้าและแต่งตั้งอาจารย์ 
ในแบบเดิมยังสามารถใช้ได้ในหลกัสูตรเดิม แต่ปัญหาคือหลักสูตรปรับปรุงที่จะเน้น 
Outcome-Based Education การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับปรุงด้วย
กระบวนการปัจจุบันยังไม่เพียงพอที่จะสร้างบณัฑิตใหม้ีลักษณะพิเศษร่วมกันตามที่หลักสตูร
ก าหนดตามการบ่มเพาะด้วยปรัชญาการเรียนการสอนของอาจารยท์ี่แตกต่างกัน 
         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ซึ่งเริ่มด าเนินการในปีปัจจุบัน จึงเพิม่กระบวนการกลั่นกรอง
การรับเข้าอาจารย์อีก 1 ข้ันตอนคอืการสรรหาคดัเลือกอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการ
บริหารการพัฒนาสังคมหรือมผีลงานวิจัยด้านนโยบายสังคม เพื่อให้มีคุณสมบัตสิอดคล้อง
กับปรัชญาหลักสูตรที่ “มุ่งผลตินักบริหารด้านการพัฒนาสังคมและนกัวิจัยด้านนโยบาย
สังคมที่มีความรอบรู้ มีคณุธรรม และกลา้ช้ีน าสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
    
ระบบการบริหารอาจารย์ 
          การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน หลักสูตรบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ด้วยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร
เข้าพิจารณาในคณะกรรมการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์เพื่อกลั่นกรองคุณสมบัติก่อนที่จะ
เสนอผ่านคณะกรรมการบริหารคณะสู่มหาวิทยาลัยและ สกอ.ตามล าดับ  ดังนี้ 
          การประเมินกระบวนการ จากการประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระหว่างวันที่ 3 – 5 
กรกฎาคม 2560 ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีมติว่ากระบวนการบริหารอาจารย์ใน
ปัจจุบันยังก่อให้เกิดผลลัพธ์ คือ ในปีการศึกษา 2559 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก 
พบว่า หลักสูตรยังคงมีอาจารย์ครบ 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ครบทั้งหมด 
แต่ปัญหาที่พบคือภาระงานสอนและงานวิจัยยังเกินอัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และปัจจุบันยังขาดแผนบริหารความเสี่ยงด้านอัตราก าลัง หลักสูตรจึงได้ขอความอนุเคราะห์
จาก ผศ.ดร.ชไมพร กาญจนกิจสกุล อาจารย์ประจ าภาควิชา เป็นผู้รวบรวมข้อมูลภาระงาน 
แผนการพัฒนาต าแหน่งวิชาการ และข้อมูลการเกษียณอายุราชการ 
         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกน าเข้า
มาปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ในที่ประชุมภาควิชาและที่ประชุมหลักสูตรตรี โท 
เอก สาขาพัฒนาสังคม  วันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เพื่อร่วมกันวางแผนอัตราก าลังระยะยาว
ในแต่ละหลักสูตรของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
           ผลของการพัฒนาดังกล่าวท าให้หลักสูตรมีชุดข้อมูลภาระงาน แผนพัฒนาต าแหน่ง
วิชาการ และแผนการเกษียณอายุราชการ ที่รวบรวมเป็นแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
อัตราก าลังของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในระยะยาว โดยมีอาจารย์วุฒิปริญญาเอกเป็นอัตรา
ทดแทนหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาวิชาพัฒนาสังคม จ านวน 3 คน คือ ดร.ปริญญา 
สร้อยทอง, ผศ.ดร.อัจฉริยา ชูวงศ์เลิศ และ ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ผลงานวิชาการ อายุงานที่คงเหลือก่อนเกษียณอายุราชการ และประสบการณ์สอนรวมทั้ง
ควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างครบถ้วนตามคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรปัจจุบัน 

1.  ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
2.  ดร.ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา                คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
3.  ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน      คุณวุฒิ ปร.ด. (สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข) 
4.  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร           คุณวุฒิ ศศ.ด. (พัฒนาสังคม) 
5.  ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร              คุณวุฒิ Ph.D. (Social and Policy Sciences) 
  

อาจารย์ประจ าหลักสตูรในอัตราก าลังทดแทน 
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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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
          การน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติงาน หลักสูตรได้รับงบประมาณพัฒนาอาจารย์
จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจ านวน 15 ,000 บาท/คน/ปี โดยคณาจารย์
รายบุคคลได้น างบประมาณเป็นค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน ในการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาตนเองให้สามารถส่งเสริมสมรรถนะหลักด้านการสอน การวิจัย และการเป็นท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ์
          การประเมินกระบวนการ ผลการพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
หลังการประเมินคุณภาพการศึกษาปี 2558 เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ พบปัญหา คือ หลักสูตรยังขาดแผนพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับแผน
บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการพัฒนาอาจารย์ที่ผ่านมายังเป็นการพัฒนา
รายบุคคลที่ขาดการบริหารจัดการแบบองค์รวม  
         การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน  หลักสูตรจึงบูรณาการ 
การพัฒนาวิชาการของอาจารย์เข้ากับภารกิจการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิต
ภายใต้กลไกการส่งเสริมของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ด้วยการจัดท าโครงการ
น าเสนองานวิจัยของอาจารย์และนิสิตที่ประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีตัวแทนหลักสูตรคือ  
ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ และ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร ร่วมน าเสนองานวิจัย ณ 15th 
International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 20-21 June 
2017 , Kuala Lumpur  Malaysia โดยมี ดร.ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา ร่วมโอนงบประมาณพัฒนา
บุคลากรในส่วนของค่าที่พักและค่าเดินทางเพื่อความเข้มแข็งของหลักสูตรโดยรวม 
จนกระทั่งได้ผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม คือ ผศ.ดร.ฟ้ารุ่ง มีอุดร  อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ได้รับรางวัล The Best Paper Presenter จากที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดังกล่าว และมีระบบการยกย่องผ่านการด าเนินการของหลักสูตร สู่ภาควิชาและคณะ
สังคมศาสตร์ ด้วยการประกาศเป็น Banner แสดงความยินดีหน้าเว็บไซต์ของคณะ
สังคมศาสตร์ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

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) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
             อาจารย์ประจ าหลักสูตร ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) มีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 5 
คน เท่ากับร้อยละ 100    คิดเป็นคะแนน (100/100)*5 =  5.00 คะแนน 
(สกอ. 4.2.2) ร้อยละอาจารย์ท่ีมตี าแหน่งทางวิชาการ 
             อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาหลักสตูรและการสอนมตี าแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน เท่ากับร้อยละ 60  คิดเป็น (60/80)*5 = 3.75 คะแนน 

 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สกอ.4.2.3) 

ช่ือผลงาน ค่าน้ าหนัก 
1. กวินธร เสถียร. (2559). บทวิจารณ์หนังสือ COOL JAPAN “ความเจ๋ง” มวลรวมประชาชาติกับการเรียกคืน
ความแข็งแกร่งของญี่ปุ่น. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 36(3), 223-235. 

TCI กลุ่ม 1 
0.80 

2. กวินธร เสถียร. (2559). วาทกรรมสิ่งแวดล้อมท่ีปรากฏในภาพยนตร์การต์ูนญี่ปุ่นของสตูดิโอจิบลิเรื่อง 
ปอมโปโกะ ทานูกิป่วนโลก. วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. 13(1), 1-16. 

TCI กลุ่ม 1 
0.80 

3. กวินธร เสถียร, ศภุสิทธ์ิ ต๊ะนา, เสาวลักณ์ ลิม้ศิริวงศ์, ธีรพจน ์ฟกัน้อย, วัฒนศักดิ ์จันทร์แปลง, บรรณกร 
เสือสิงห,์ และคณะ. (2559). การถอดบทเรียนการพัฒนาแกนน าชุมชนเพื่อการจัดการขยะ ต าบลแคมป์สน 
อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบรูณ.์ ใน การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาตคิรั้งท่ี 41 
(หน้า 322-334). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ์. 

Proceedings 
ระดับชาต ิ

0.20 

4. พัชรินทร์ สิรสุนทร, มณฑิรา อนิจ่าย, กวินธร เสถียร, พิษน ุอภิสมาจารโยธิน, จักรพันธ์ เพ็ชรภมูิ, ผาสุข 
แก้วเจริญตา, และด ารงค์ ตุ้มทอง. (2559). การให้เชิงกลยุทธ์: กรณศีึกษาการพัฒนาเด็กและเยาวชนของมูลนิธิ
สยามกมัมาจล. การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 11 
“เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา สานพลงัประชารัฐ” (หน้า 2149-2157). นครราชสมีา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
สุรนารี. 

Proceedings 
ระดับชาต ิ

0.20 

5. พิษน ุอภิสมาจารโยธิน. (2559). การวิเคราะห์และประเมินผลนโยบายสาธารณะด้านเศรษฐกิจและสุขภาพ:
กรณีศึกษาโครงการน้ าดื่มสะอาดของต าบลหนองดินแดงจังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย, 36(1), 62-81. 

TCI กลุ่ม 1 
0.80 

6. ฟ้ารุ่ง มีอุดร, ถนอมสิน พลลาภ, และ นพรัตน์ รตันประทุม. (2559). ความส าเรจ็และปัญหาอุปสรรคของ
ครัวเรือนท่ีท าเกษตรผสมผสาน: มมุมองจากผู้มสี่วนร่วมในโครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมา 
จากพระราชด าริ จ.กาฬสินธุ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที ่8” วิจัยเพื่อ
ประเทศไทย 4.0 (หน้า D185-194). สุรินทร์: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์. 

Proceedings 
ระดับชาต ิ

0.20 

7. รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ และอัครพงษ์ อั้นทอง. (2559). การเปรียบเทียบสมรรถนะสุขภาวะในระดบัองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น: กรณีตัวอย่างพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย. วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 20(2), 55-73. 

TCI กลุ่ม 2 
0.60 

8. รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ. (2559). บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
จากการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาต.ิ วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12(2), 195-216.  

TCI กลุ่ม 2 
0.60 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน  4.20 =(4.20/5)*100 =  84/40*5 = 10.5 คะแนน (คะแนนเต็ม 5) 4.20 
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 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

    ผลที่เกิดกับอาจารย ์ อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษา 
2559 เนื่องจากย้ายไปอยู่หลักสูตรอื่น 1 คน (รศ.ดร.พัชรินทร์ สิรสนุทร ทดแทนด้วย ดร.พิษนุ 
อภิสมาจารโยธิน) และเกษียณอายุ 1 คน (ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ทดแทนด้วย ผศ.ดร.ฟ้า
รุ่ง มีอุดร) โดยยังมีจ านวนอาจารยท์ี่คงอยู่ 100% ตลอดเวลาด าเนินการ  
 2557 2558 2559 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 คน (100%) 5 คน (100%) 5 คน (100%)  

  ความพึงพอใจของอาจารย์ 
         ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อกระบวนการทีไ่ด้
ด าเนินการให้กับอาจารยต์ามกิจกรรมต่าง ๆ ในตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์

รายการประเมิน X     SD ระดับความ
เหมาะสม 

การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
1.1-1.2 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย ์
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

4.25 
4.50 

0.83 
0.50 

มาก 
มาก 

1.3 การมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสตูร 

4.50 0.50 มาก 

1.4 การจัดรายวิชาให้อาจารยส์อนในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ตรงกับความรูค้วามสามารถของอาจารยผ์ู้สอน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

1.5 น าผลประเมินการสอนของอาจารย์ มาใช้ในการ
บริหารจดัการหลักสูตร 

4.50 0.50 มาก 

1.6. อาจารย์ใหม่ของหลักสตูรไดร้บัการปฐมนิเทศหรือ
แนะน าเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสตูร 

4.25 0.83 มาก 

1.7 อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

4.50 0.50 มาก 

1.8 อาจารย์ไดร้ับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการหรือ
ศึกษาต่อ 

4.50 0.87 มาก 

1.9 การเสรมิสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์
ทั้งภายในและระหว่างหลักสูตร 

4.33 1.15 มาก 

รวม 4.48 0.63 มาก 
      ผลการด าเนินการพบว่า อัตราก าลังอาจารย์ทีม่ีจ านวนเหมาะสมกับจ านวนนิสติที่รับเข้า
ในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงคิดเป็นร้อยละ 100 อย่างต่อเนื่องและอาจารย์มีความ
พึงพอใจต่อการบริหารหลักสตูรในระดับมาก  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

   เมื่อพิจารณาจากผลการประเมนิความพึงพอใจจากรายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2557  2558  และ 2559 พบว่ามีแนวโน้มการ
ด าเนินงานท่ีดีขึ้นในเรื่องความพึงพอใจของอาจารย์ ในขณะที่อัตราการคงอยู่ของอาจารย์คงท่ี 

ประเด็นการประเมิน 2557 2558 2559 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 5 คน 5 คน 5 คน 
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 4.13 4.22 4.48 

หลักฐาน: หน่วยตดิตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ ปีการศกึษา 2559 
http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559courseSurveyByTeacher.pdf 

 
 

หมวดที ่3  นักศึกษาและบัณฑิต 
 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.2.1) 
 จากผลการส ารวจความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) คณะ
สังคมศาสตร์ ที่จบการศึกษาปี 2558 และประเมินในปีการศึกษา 2559 โดยหน่วยติดตามและประเมินผล คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร พบว่า นายจ้าง/ผู้ประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 2 คน จากจ านวนบัณฑิตที่จบทั้งหมด 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  
 
ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (สกอ.2.2) 
ล าดับที ่ ช่ือผลงาน คุณภาพของผลงาน 

1 เกศรินทร์ สุวรรณโรจน์. (2559). การศึกษาการจดัการตนเองของชุมชน กรณีศึกษา 
หมู่ 7 ต าบลจอมทอง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 9 “พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขท่ี
ยั่งยืน” (หน้า 644-654); 24-25 มีนาคม 2559; โรงแรมท็อปแลนด.์ พิษณุโลก: 
มหาวิทยาลยันเรศวร. 

Proceedings  

ระดับชาต ิ

0.20 

2 วรรณพร สนศริิ. (2559). การศึกษาศักยภาพของชุมชนเพื่อการจัดการตนเองด้านการ
ท่องเที่ยวของชุมชนบ้านวอแก้ว ต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง. ใน 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 
2559  “เฉลิมฉลอง 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์”; 1-2 สิงหาคม 2559; 
อาคารภูมริาชภัฏ. อุตรดติถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

Proceedings  

ระดับชาต ิ

0.20 

http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559_inner_2_2-1-5.pdf


 

 

17 

ล าดับที ่ ช่ือผลงาน คุณภาพของผลงาน 
3 ธีรยุทธ คุ้มเวช. (2559). นักการเมืองถิ่นเพชรบูรณ์ : เครือข่ายสนับสนุนทางการเมือง

และวิธีการหาเสยีงเลือกตั้ง. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจยั สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งท่ี 9 
“พลังมนุษยศาสตร์ พลังสังคมศาสตร์ พลังแห่งความสุขท่ียั่งยืน”; 24-25 มีนาคม 
2559; โรงแรมท็อปแลนด์. พิษณโุลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

Proceedings  

ระดับชาต ิ

0.20 

4 นิชาภัทร ชาวอ่างทอง. (2559). ทหารแข่งเรือยาว : การเมืองประเพณีของกองทัพ. 
ใน รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดับบัณฑติศกึษา  
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั้งท่ี 15; 28-29 พฤษภาคม 2559;  
โรงแรม บี พี สมหิลา บีช. สงขลา: ศูนย์มานุษยวิทยาสริินธร. 

Proceedings  

ระดับชาต ิ

0.20 

5 รัตนชาติ เนียมวัน. (2559). การสะสมทุนเพื่อการกลายเป็นไทย : กรณีศึกษา  
ชาวโรฮิงญา ในจังหวัดพิษณุโลก. ใน รายงานสืบเนื่องจากการสัมมนาเครือข่าย
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครัง้ที่ 15; 28-29 
พฤษภาคม 2559; โรงแรม บี พี สมิหลา บีช. สงขลา: ศูนย์มานุษยวทิยาสิรินธร. 

Proceedings  

ระดับชาต ิ

0.20 

 
รวม 

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

 
 
 
ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  

ผู้สมคัรเข้าเรียนยังคงมีปัญหาด้านพื้นฐานความรู้และทักษะเช่นเดียวกับท่ีระบุใน มคอ.2 คือ  
1) นิสิตไมม่ีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีและการวิจัยทางสังคมศาสตร ์
2) นิสิตมีทักษะด้านภาษาต่างประเทศน้อย 
3) นิสิตมีปัญหาการปรบัตัวในการเรียนระดับท่ีสูงขึ้น เช่น การบริหารจัดการด้านเวลา การสืบค้นข้อมลู ทักษะทาง

สังคม และประสบการณ์ภาคสนาม 
 
นอกจากนี้ ปัญหาที่พบในปีการศึกษาที่ผ่านมา คือ เมื่อหลักสูตรจัดสัมมนาส าหรับพัฒนาการเรียนรู้ขั้นสูง และการ

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการจัดท าวิทยานิพนธ์และประสบการณ์ภาคสนาม นิสิตจ านวนหนึ่งไม่สามารถเข้า
ร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้เนื่องจากภาระงานอาชีพ ทางหลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
(สกอ.3.1) 

การรับนักศึกษา 
ระบบ: มีปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลติ และข้อมูลป้อนกลับ ดังแผนภาพ 

 
 

กลไก : อาจารย์ประจ าหลักสูตร, งบประมาณโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา, 
การควบคุมคุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา, 
ระเบียบและประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย, กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
และส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
เกณฑ์การประเมินการรับนักศึกษา: 
 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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เป้าหมายเชิงปริมาณ 
จ านวนนิสิตรับเข้า 8 คน/ปี  
แต่ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียนจ านวน  4 คน ซึ่งเป็นจ านวนน้อยกว่าท่ีก าหนด 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นิสิตมีความพร้อมทางด้านการเรียนและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และเป็นไปตาม
คุณสมบัติตามที่ระบุในหลักสูตร 

 
การรับนักศึกษา 
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
(1) หลักสูตรก าหนดจ านวนนิสิตรบัเข้าตามทีไ่ด้ระบุในมคอ. 2 รวมทั้งสิ้น จ านวน 8 คน ดังนี้ 

ปีการศึกษา 2557 2558 2559 2560 

แผน ก แบบ ก 1 3 3 3 3 

แผน ก แบบ ก 2 5 5 5 5 

รวม 8 8 8 8 

จ านวนนิสิตที่คาดวา่จะส าเร็จการศึกษา - 8 8 8 
*ปีการศึกษา 2557-2559 มหาวิทยาลัยนเรศวรมีนโยบายไม่รับนิสิต ปริญญาโท แผน ข 

   
กระบวนการ (Process):  
(1) เกณฑ์และวิธีการรับเข้านสิิตเป็นไปตามระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร  
(2) แนะแนวหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม เพือ่ให้ความรู้ความเข้าใจและ
ทัศนคติที่มีต่อหลักสตูร ตลอดจนแนวทางการเรียนในระดับปริญญาโท และความเช่ียวชาญของ
อาจารย์และงานวิจัย โดยประธานหลักสตูรฯ 
(3) ยื่นใบสมัคร  
(4) พิจารณาคัดเลือกนิสติใหม่จากเอกสารการสมัครโดยไม่มีการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์  
แต่หลักสูตรได้พบปญัหาจากการด าเนินการที่ผ่านมา ไม่สามารถท่ีจะพิจารณาคณุสมบตัิและ
ศักยภาพของผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนโดยผ่านเอกสารแตเ่พียงอย่างเดียวได้ ทางหลักสูตรจึงได้มีการ
ด าเนินการเพิ่มเติม ดังนี ้

-    หัวข้อและประเด็นที่จะท าวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับความเช่ียวชาญและงานวิจัยของ 
อาจารย์ประจ าหลักสตูร/อาจารยผ์ู้สอนในหลักสูตร 

       -    มีการสัมภาษณเ์พื่อคัดกรองคุณสมบัติ เช่น เกณฑ์ด้านภาษาความเข้าใจในงานด้านการ
พัฒนาสังคม และความคาดหวังท่ีมีต่อหลักสูตร    

(4) ด าเนินการนัดหมายผูส้มัครใหม้าสัมภาษณ์กับอาจารย์ประจ าหลกัสูตร (ในกรณีที่พบว่านิสิต
ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านสังคมศาสตร์) โดยมีเกณฑ์การพิจารณา คือ 
       -   หัวข้อและประเด็นที่สนใจจะศึกษา โดยหลักสูตรพิจารณาเบื้องต้นคือ หัวข้อและประเด็น

ที่จะท าวิทยานิพนธ์สอดคล้องกับความเช่ียวชาญและงานวิจัยของอาจารย์ประจ า
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หลักสตูร/อาจารย์ผูส้อนในหลักสตูร และพิจารณาสดัส่วนการรับเปน็ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ว่าเพียงพอและ/หรือเป็นไปตามเกณฑ ์

      -    การสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการพัฒนาสังคมและความ
คาดหวังท่ีมีต่อหลักสูตร และความต้องการเตรียมความพร้อมก่อนการศึกษาของผู้เรยีน 

      -    การยื่นผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการพิจารณา 
(5) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ด้านภาษาต่างประเทศ และการท าวิจยัด้านการ
พัฒนาสังคม ซึ่งเป็นคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 
     ในปีการศึกษา 2559 พบว่าอัตราส่วนนิสิตเต็มเวลา 13 คนต่ออาจารย์ผู้สอน 14 คน (ค่า 
FTES) เท่ากับ 0.9 : 1 ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมของกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
ที่ระบุให้ไม่เกิน 25 : 1  
 

ผลผลิต (Output):  
ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบยีน จ านวน 4 คน  
      -    แผน ก แบบ ก 1 แบบท าวิทยานิพนธ์และไม่มีงานรายวิชา จ านวน 1 คน  
      -    แผน ก แบบ ก 2 แบบท าวิทยานิพนธ์และมีงานรายวิชา จ านวน 3 คน 
     จ านวนนิสิตรับเข้าน้อยกว่าเปา้หมายเชิงปรมิาณที่ก าหนดไว้ (8 คน) ใน มคอ.2 

 

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการจัดการ
ความรู้  ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560  หลักสูตรฯ จึงประเมินกระบวนการรับเข้า พบว่า
กระบวนการรับเข้าตามนโยบาย เกณฑ์ และวิธีการรับเข้านิสิตเป็นไปตามระเบียบและประกาศ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร และพบว่า 
       -   จ านวนนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่พบว่าโครงสร้างประชากร

เปลี่ยนแปลงไป  
       -   เนื่องจากปี 2558 ไม่ได้มีกระบวนการเตรียมความพร้อมด้านการรับเข้าท าให้มีผู้เรียน

น้อยกว่าท่ีตั้งไว้ ดังนั้นในปี 2559 หลักสูตรได้จัดโครงการแนะแนวหลักสูตร และแนะน า
การเตรียมตัวการเรียนในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม เพื่อเป็น
ข้อมูลให้นิสิตน าไปสู่การเตรียมตัว การวางแผนการเรียน การท างาน และครอบครัว เพื่อ
ตัดสินใจในการเรียนต่อระดับปริญญาโท เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
หลักสูตร ตลอดจนมีความพร้อมทั้งด้านการเรียน ด้านวิชาการ และคุณสมบัติตามที่ระบุ
ในหลักสูตร 

(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการเพื่อแก้ปัญหานิสิตติดภาระงานอาชีพจนกระทั่งไม่
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเพิ่มเกณฑ์การรับเข้าของนิสิตที่มีงานท าแล้ว โดยให้
แนบเอกสารการอนุญาตลาเรียนจากต้นสังกัดประกอบการพิจารณา 
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
(1) ปีการศึกษา 2559 มีนิสิตลงทะเบียน จ านวน 4 คน  
(2) นิสิตมีความพร้อมทางด้านการเรียนและมีพื้นฐานความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และเป็นไปตาม
คุณสมบัติตามที่ระบุในหลักสูตร แต่ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้การสัมภาษณ์
และผลการประเมินกระบวนการเรียนการสอนพบว่านิสิตในรุ่นที่ผ่านมายังขาดทักษะด้านการวิจัย 
 
กระบวนการ (Process):  
(1) จากรายงานผลการประเมินกระบวนการการรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 
พบว่านิสิตจ านวนมีปัญหาด้านวิชาการโดยเฉพาะทักษะด้านการวิจัยและทักษะภาษาอังกฤษ ทาง
หลักสูตรจึงเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้แก่ผู้สมัครเข้าเป็นนิสิตในหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2560  โดยจัดท าโครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิตบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนาสังคม ในด้านการวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 
        

 
 

ขั้นตอนกระบวนการเตรยีมความพร้อมนิสิต 
หลักสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพัฒนาสังคม 
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ผลผลิต (output):  
(1) มีนิสิตใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม  
รหัส 60 (รับเข้าปี 2559) เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อม จ านวน 3 คน  
(2) นิสิตได้รับการเตรียมความพร้อมด้านการท าวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษ  
(3) นิสิตมีความรู้ความเข้าใจงานวิจัยเชิงนโยบายมากขึ้น จากผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม 
ตลอดจนได้รับการแลกเปลี่ยนแนวทางการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจากรุ่นพี่ 
 
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback):  
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการจัดการ
ความรู้ (KM) ของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนให้เห็นจุดอ่อนของนิสิตในเรื่อง
ภาษาอังกฤษ จึงจ าเป็นต้องหาแนวทางในการพัฒนาเพิ่มขึ้นให้กับนิสิตแรกเข้า  
(2) การจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัยเชิงนโยบายและการพัฒนาศักยภาพทางด้าน
ภาษาอังกฤษ พบว่านิสิตมีความพึงพอใจระดับดีมาก  
(3) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ โดย
หลักสูตรได้มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการท าวิจัยเชิงนโยบายสังคมและการพัฒนา
ศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษพบว่านิสิตมีความพึงพอใจระดับดีมาก 
(4) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรจะ
จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในปี 2561 และบรรจุเข้าแผน
งบประมาณภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาต่อไป 
 

การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(สกอ.3.2) 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตในอัตราส่วนไม่เกิน 1 : 5 คน 
มีโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ไม่น้อยกว่า 1 โครงการในปีการศึกษา 2559 
งบประมาณต่อหัวนสิิตไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ในการส่งเสรมิและพัฒนานิสิต รหสั 57 และ 58 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
นิสิตได้รับความรู้และพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จากโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
นิสิตได้รับการส่งเสรมิและพัฒนาทางด้านภาษาต่างประเทศอย่างตอ่เนื่อง 
นิสิตได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาต ิ
นิสิตมผีลงานวิทยานิพนธท์ี่มีคณุภาพ  
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ระบบ 

 
 

กลไก: ประธานหลักสูตร อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ งบประมาณที่จัดสรรในการส่งเสริม
พัฒนานิสิตของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะกรรมการบริหารและเจ้าหนา้ที่
ฝ่ายสนบัสนุนของคณะสังคมศาสตร ์

 
เกณฑ์การประเมินการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา: 
 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
 
            จากปัญหาของนิสิตแรกเข้าที่ขาดทักษะการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรจึงได้จัดกระบวนการช่วยเหลอืดูแลนิสติดว้ยการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธต์วิ
ภาษาอังกฤษ ร่วมกับก าหนดให้นิสิตระดับปริญญาโทในหลักสูตรเข้าฟังนิสิตระดับปริญญาเอก
ฝึกซ้อมน าเสนอกับชาวต่างชาติก่อนสมัครเข้าประชุมวิชาการนานาชาติ เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านการวิจัยควบคู่ไปกับการฝึกทักษะภาษาอังกฤษจากการฟังและถอดความการน าเสนอ
งานวิชาการจากการสร้างระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาพัฒนาสังคม 
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การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิิตปริญญาเอก   
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
     (1) นิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพัฒนาสังคม จ านวน 13 คน 

      -  นิสิตปริญญาโท รหสั 57 จ านวน 3 คน 
      -  นิสิตปริญญาโท รหสั 58 จ านวน 6 คน  
      -  นิสิตปริญญาโท รหสั 59 จ านวน 4 คน 

     (2) อาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร   
ที่สามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และมหาวิทยาลัย 
มีจ านวน 14 คน (ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
 
กระบวนการ (Process):  
การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 

-  คณะกรรมการหลักสตูรได้ก าหนดให้ประธานหลักสตูรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบลงทะเบียน และควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวทางการศึกษา 

-  จัดโครงการแนะแนวทางการศกึษาแก่นิสิตและตดิตามความก้าวหน้าทางการศึกษา  
-  เมื่อนิสิตได้รับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการหลักสตูรจะมอบให้อาจารย ์

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ควบคมุดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และระบบลงทะเบียน 
 

การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ ์
      -  นิสิตต้องเสนอหัวข้อความสนใจในรูปของหัวข้อหรือประเด็นที่สนใจก่อนเข้าเรียนและ 

ในกรณีที่มีอาจารย์ในภาควิชาฯ ได้แสดงความจ านงรับเป็นอาจารยพ์ร้อมแนบจดหมาย
ยืนยัน เพ่ือเสนอต่อกรรมการหลักสูตร 

      -  กรรมการหลักสูตรจัดใหม้กีารแนะแนวความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัยของอาจารย์
ภาควิชาฯ แก่นิสิตเพื่อน าไปสู่การเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่นิสิตยังไม่มี
อาจารย์ที่ปรึกษาวิชานสิิตก่อนเข้าเรียน 

      -  หลักสูตรจดัให้มีการติดตามความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท  
         อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง พร้อมแนบคะแนนสอบภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
      -  จัดให้มีสมุดให้ค าปรึกษาและการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือติดตามความก้าวหน้า 
          และความสม่ าเสมอในการพบอาจารย์ที่ปรึกษา  
      -  ภาควิชาฯ จัดให้มีฐานข้อมูลอาจารย์ความเชี่ยวชาญและผลงานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้น 
         แก่นิสิตในการเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา 
      -  จัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารระหวา่งนิสิตและอาจารย์ทีป่รึกษา  
         ด้วยการติด Office Hours ไว้หน้าห้องพักอาจารย์ การนดัพบโดยตรง  
         และการให้ค าปรึกษาแนะแนวผ่านระบบออนไลน ์
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      -  การจัดเก็บข้อมูลเพื่อการรูจ้ักนิสิตและแลกเปลีย่นในกลุ่มอาจารยผ์ู้สอนเพื่อการ 
         พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนสิิต จดุแข็งจุดอ่อน) โดยกรรมการหลักสูตร 
      -  หลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษารายงานผลการจัดการความเสี่ยง 
         ด้านนักศึกษา เช่น นิสิตที่ผลการเรยีนต่ า เสี่ยงลาออกกลางคัน ส าเรจ็การศึกษาช้า เข้าสู่  
         การประชุมหลักสูตร และประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์  
 
ผลผลิต (Output):  
     (1) นิสิตระดับปริญญาโท หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาพัฒนาสังคม จ านวน 13 คน  

        นิสิตคาดว่าจะส าเร็จการศกึษาในปี 2559 จ านวน 1 คน (รหัส 58) 
        นิสิตไดร้ับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 7 คน (รหัส 57-59) 
        นิสิตสอบภาษาอังกฤษผ่าน จ านวน 2 คน (รหัส 58) 
        นิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ จ านวน 7 คน (รหัส 57-59) 
        นิสิตสอบผ่านวดัคณุสมบตัิ จ านวน 1 คน (รหัส 57-59) 

 
รหัสนสิิต ช่ือนิสิต สถานภาพทางการศึกษา 
2557 ว่าท่ีร้อยตรีธรียุทธ คุ้มเวช    สอบภาษาอังกฤษ 

 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2557 นิชาภัทร ชาวอ่างทอง  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2557 ขวัญชนก โพธิสุวรรณ  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์
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รหัสนสิิต ช่ือนิสิต สถานภาพทางการศึกษา 
2558 Mr. Rahmat Satrio 

Wibowo 
 สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2558 ชลาลัย ประดิษฐ์  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2558 พงษ์กฤษณ์ จันทร์เชื้อ  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2558 ยุทธนา เกตุค า  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2558 สุขพัชรมณี กันแต่ง  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2558 อันธิกา เพชรี  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์
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รหัสนสิิต ช่ือนิสิต สถานภาพทางการศึกษา 
2559 นพรัตน์ อุนานันท์  สอบภาษาอังกฤษ 

 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2559 สิริวิมล พยัฆษ ี  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2559 อรวรรณ ฌานศร ี  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

2559 อุษา เฮงทรัพย ์  สอบภาษาอังกฤษ 
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
 สอบโครงร่างวิทยานิพนธ ์
 ตีพิมพ์เพื่อส าเร็จการศึกษา 
 สอบวิทยานิพนธ ์

 
 
ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback):  
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสัมฤทธ์ิและการจัดการความรู้ (KM) 
ของหลักสูตรฯ พบว่า นิสิตไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต รหัส 
57 กรรมการหลักสูตรจึงได้ก าหนดแนวทางติดตามความก้าวหน้าในทุกเทอม 
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรวบรวมปัญหานิสิตและหาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้สามารถ
ส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
(3) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ท าให้นิสิตมีผลงานบทความวิชาการและ
บทความวิจัยที่แสดงถึงความก้าวหน้าในการจัดวิทยานิพนธ์ และได้มีการเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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ชื่อนิสิต ผลงานวิชาการ ประชุมวิชาการท่ีเข้าร่วมในปีการศึกษา 2559 

น.ส. สุขพัชรมณี 
กันแต่ง 
  
 

การวิเคราะห์ปจัจยัเชิงสาเหตุที่มี
ความ  สัมพันธ์กบัการได้รับความ
รุนแรงทางด้านร่างกาย 

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

น.ส. อันธิกา   
เพชรี 

ความสัมพันธ์ระหวา่งการอบรม
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีกา๊ซชีวภาพ
กับความรู้เกีย่วกบัเทคโนโลยีกา๊ซ
ชีวภาพของประชาชนในต าบลป่า
แฝก อ าเภอกงไกรลาศ  จังหวัด
สุโขทัย 

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ความสัมพันธ์ระหวา่งการรับรู้
ข่าวสารเกีย่วกับเทคโนโลยกี๊าซ
ชีวภาพกับการยอมรับเทคโนโลยี
ก๊าซชีวภาพของประชาชนใน
ต าบลป่าแฝก  อ าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย 

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

น.ส. อุษา  
เฮงทรัพย์ 

สถานการณ์ธุรกจิรับจ้างดูแลผู้สูง
วัยในประเทศไทย 

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

น.ส. อรวรรณ  
ฌานศรี 

ทิศทางการพัฒนา 
ภาคการเกษตรไทยกับการก้าวสู่
ประเทศไทย 4.0 

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

น.ส.สิริวิมล  
พยัฆษ ี

ความไม่เท่าเทียมในสิทธิกับกลุ่ม
คนที่มีความหลากหลายทางเพศ 

โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 
ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ 
อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

นายยุทธนา  
เกตุค า 

ความสัมพันธ์ระหวา่งแบบแผน
ความเชื่อด้านสุขภาพกับการ
จัดการเรือนร่างตนเองของคน
อ้วนในจังหวัดพษิณุโลก 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: 
ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลยันเรศวร 

นายพงษ์กฤษณ์ 
จันทร์เชื้อ 

ความสัมพันธ์ระหวา่งการสร้าง
วาทกรรมและปฏิบัตกิารทางวาท
กรรม กับการประกอบสร้างความ
จริงในโลกไซเบอร์บนเฟซบุค 

การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: 
ชีวิตและสังคมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 
2560 ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(สกอ.3.2) 

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
(1) ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสตินั้น หลักสูตรก าหนดคุณสมบตัิด้านต่าง ๆ ไว้
ใน Curriculum Mapping ของแต่ละรายวิชาใน มคอ.2 และน ามาวางแผนการด าเนินงานใน 
มคอ.3 โดยตรวจสอบผลการเรียนรู้ในได้ใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาเพื่อน าผลการประเมินไป
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
(2) ผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการศึกษา เพ่ือน ามาจดัท าโครงการพัฒนานิสิตให้มีคณุลักษณะ
พิเศษตามที่หลักสตูรก าหนด 
(3) ผลการจัดการความรู้ของอาจารย์ผูส้อนในการพัฒนาศักยภาพนสิิตและเสริมสรา้งทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 
กระบวนการ (Process): 
(1) หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้ามาศึกษาจนถึงปีสุดทา้ย
ของการศึกษาผ่านระบบการบริหารจัดการของภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยมีกลไก
ส าคัญคืองบประมาณที่ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้รับการจัดสรรจากคณะ
สังคมศาสตร์ ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้รับงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนานิสิตจ านวน 242,000 
บาท จากงบประมาณทั้งสิ้น 1,095,588 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.08 ของงบประมาณทั้งหมดที่
ได้รับการจัดสรรประจ าปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) สามารถ
สรุปโครงการระดับบัณฑิตศึกษาได้ดังนี้ 
 

โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 

โครงการสัมมนาทางวิชาการ 40,000 

โครงการ Public Lecture ครั้งท่ี 3 : Seminar on The Graduated in 
21th Century for Improving Oral Presentation Skill in Abroad 

3,000 

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

195,000 

โครงการติดตามความก้าวหนา้นิสติระดับบัณฑิตศึกษา 4,000 

 
(2) จัดท าแบบประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมโครงการของนิสิต และน าผลการประเมิน
แจ้งให้กับกรรมการหลักสูตร และภาควิชาฯ เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการ และ
น าไปสู่กระบวนการปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 พร้อมกับจัดท าแผนงบประมาณและโครงการ
ภาควิชาฯ ต่อไป       
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 ผลผลิต (Output):         
(1) หลังจากสิ้นสุดแต่ละโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองได้รับประโยชน์
และความพึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด โดยนิสิตทุกช้ันปีได้ร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
อย่างครบถ้วน  
(2) เมื่อน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตข้างต้นเข้าพิจารณาในที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ที่ประชุมมีมติพึงพอใจต่อผลการด าเนินการที่ผ่านมา และจัดให้มีโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง  
(3) ในปีการศึกษา 2560 การสนับสนุนด้านงบประมาณของภาควิชาท่ีได้รับจากคณะสังคมศาสตร์ 
ลดลงจาก 242,000 บาท เป็น 125,000 บาท เนื่องจากนิสิตอยู่ในช่วงพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์
และบทความวิชาการในระดับประเทศ ส่งผลให้หลักสูตรไม่ได้ตั้งงบประมาณในการไปน าเสนอ
ผลงานในปีงบประมาณ 2561 แต่ในรอบปีงบประมาณ 2562 กรรมการหลักสูตรจะท าการ
ประเมินศักยภาพและบทความจากวิทยานิพนธ์ของนิสิตอีกครั้งก่อนตั้งงบประมาณต่อไป 
(4) ทางหลักสูตรจึงได้ท าการประเมินกระบวนการเพื่อจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
กลไกที่เกิดขึ้น ด้วยการปรับปรุงกระบวนการโดยเน้นเพิ่มงบประมาณโครงการ Public Seminar 
และโครงการ Public Lecture เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นิสิตได้มีมุมมองด้านสังคมศาสตร์และ
สามารถเช่ือมโยงไปสู่การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และแลกเปลี่ยนกับนักวิชาการที่มีความ
เชี่ยวชาญในหัวข้อท่ีนิสิตสนใจ 
 
ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback): 
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทบทวนผลสัมฤทธ์ิและการจัดการความรู้ (KM) 
ของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการจัดท าโครงการ  การพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตร ฯ กระบวนการในส่วนของการคัดกรอง
โครงการก่อนบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจ าปี ท าให้หลักสูตรฯ สามารถจัดกิจกรรม/โครงการที่
ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ครบถ้วน
ในทุกประเด็น โดยปีงบประมาณ 2561 มีแผนการจัดท าโครงการเพื่อพัฒนานิสิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี ้
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โครงการ 
งบประมาณ  

(บาท) 
โครงการ Public Seminar (เน้นการพัฒนาทักษะด้านความรู้ และทักษะ
ทางปัญญา) 

40,000 

โครงการ Public Lecture (เน้นการพัฒนาทักษะด้านคณุธรรมจริยธรรม 
ทักษะด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา และทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ)   

30,000 

โครงการสัมมนาเครือข่ายระดับบัณฑิตศึกษาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
(เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

35,000 

โครงการติดตามความก้าวหน้าและน าเสนอวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
(เน้นการพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ) 

20,000 

  

ผลที่เกดิกับนักศึกษา 
(สกอ.3.3) 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 

มีรายงานผลการ
ด าเนินงานใน 4 
เรื่อง ได้แก่  
การคงอยู่, การ
ส าเรจ็การศึกษา, 
ความพึงพอใจของ
นิสิต และผลการ
จัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
    มีแนวโน้มผลการ

ด าเนินงานท่ีดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 

เกณฑ์การประเมินผลที่เกิดกับนักศึกษา: 
 มีรายงานผลการด าเนินงานครบทั้งการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
     ความพึงพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

 

สถิตินิสติหลักสูตร ศศ.ม. พัฒนาสงัคม จาก www.reg.nu.ac.th 

ปีการศึกษา 
จ านวน

รับเขา้ [1] 

จ านวนส าเร็จการศึกษา 
ตามหลักสตูร [2] จ านวนที่ลาออกและคัดชื่อออกสะสม

จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2559 [3] 
2557 2558 2559 

2552 4 4   0 

2553 5  3  2 

2554 5   3 2 

*หลักสูตรงดรับนสิิตปีการศึกษา 2555 และ 2556 
 

 (1) อัตราการคงอยู ่= { ( [1] – [3] ) / [1] } x 100  
                            ปี 2557 = 100%, ปี 2558 = 40%, ปี 2559 = 40% 
 

 (2) อัตราการส าเร็จการศึกษา = { [2] / [1] } x 100 
                            ปี 2557 = 100%, ปี 2558 = 60%, ปี 2559 = 60% 
 

(3) ความพึงพอใจของนสิิตที่มีต่อหลักสูตร  
          หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรส าหรับปี 2559 พบว่า
ได้คะแนนเฉลี่ย = 3.91 คะแนน (อยู่ในระดับมากที่สุด) 
หลักฐาน:  
http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559courseSurveyByStudent.pdf 

http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559courseSurveyByStudent.pdf
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(4) ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input): 
          นิสิตร้องเรียนผ่านอาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องปัญหาการขาดระบบดูแลช่วยเหลือนิสิตที่
มีปัญหาด้านภาษาต่างประเทศ ในการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
กระบวนการ (Process): 
 

 
 
 
ผลผลิต (Output): 
        ในเบื้องต้น หลักสูตรได้ท าการจัดการข้อร้องเรียนโดยจัดให้มีการอบรมและเพิ่มพูนความรู้
ด้านภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการดังต่อไปนี้ 
             -  โครงการ The Graduated Students in 21th Century  
                for Improving Oral Presentation Skills in Abroad 

-   จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษ ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ 
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           อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการพัฒนากระบวนการการด าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงใน
การเกิดข้อร้องเรียนเรื่องการขาดระบบดูแลช่วยเหลือด้านภาษาอังกฤษของนิสิต ดังต่อไปนี้ 
 

-    น าข้อร้องเรียนหารือคณะกรรมการประจ าหลักสูตร เพื่อหาแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือ โดยจัดให้มีโครงการพัฒนานิสิตด้านภาษาอังกฤษในทุกเทอม โดยแจ้ง
อาจารย์ผู้สอนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีการพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการ
สอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการน าบทความ หนังสือ ต าราต่างประเทศ มาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

-    น าข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการภาควิชาฯ เพื่อพิจารณา และให้มีการส่งเสริมและ
และพัฒนาด้านภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการน าบทความ 
หนังสือ ต าราต่างประเทศ มาใช้ประกอบการเรียนการสอน และจัดให้มีโครงการพัฒนา
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษกับนิสิตบัณฑิตศึกษาบรรจุในแผนภาควิชาฯ และตั้ง
งบประมาณในปีงบประมาณต่อไป  

-    น าประเด็นดังกล่าวไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป โดยให้มีการเพิ่มเติมรายวิชา
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

-    น าข้อร้องเรียนแจ้งแก่คณะกรรมการวิชาการคณะ เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตทางด้าน
ภาษาอังกฤษ โดยคณะสังคมศาสตร์ได้จัดให้มีการอบรมภาษาอังกฤษกับนิสิตประจ าทุก
ปีการศึกษา 

  
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback): 
            1. การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ จากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์และการจัดการ
ความรู้ (KM) ของหลักสูตรฯ โดยอาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนให้เห็นปัญหาด้านภาษาอังกฤษ  
            2. การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียน โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา แจ้งผลการสอบภาษาอังกฤษกับ
คณะกรรมการภาควิชาฯ อย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้นิสิตพัฒนาตนเอง และน าผล
การสอบของนิสิตมาพิจารณาเพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตสามารถสอบ
ภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษเพิ่มขึน้ 
ผลจากการด าเนินการในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า นิสิตระดับปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม รหัส 57-
59 มีคะแนนสอบภาอังกฤษในระดับสูงขึ้นและสามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษได้จ านวน 2 คน  
       จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ในปีการศึกษา 2560 คาดว่าผลที่เกิดกับนิสิตในด้านอัตรา
การคงอยู่  ความพึงพอใจ และอัตราการส าเร็จการศึกษาจะเพิ่มขึ้น และการร้องเรียนมีแนวโน้ม
ลดลง 
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หมวดที ่4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร ที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 2559 

รายวิชา 
จ านวนนิสิตต่อเกรด 

รวม GPA SD 
A B+ B C+ C D+ D F P S U 

830511 Sociological and   
           Anthropological Theories 

- 1 1 - - - - - - - - 2 3.25 0.35 

830513 Strategic Designing and  
           Planning 

1 - 1 - - - - - - - - 2 3.5 0.71 

830516 Public Consciousness,  
           Contemporary Issues and  
           Development Trend 

3 2 - - - - - - - - - 5 3.8 0.27 

830517 Research Methodology  
           in Social Sciences 

- - - - - - - - - - - 4 - 0 

830518 Statistics for Social Science  
           Research 

- - - - - - - - - - - 4 - 0 

830523 Capacity Building for Group,  
          Organization and Community 

3 2 - - - - - - - - - 5 3.8 0.27 

830524 Development Tools and   
           Techniques 

2 1 2 - - - - - - - - 5 3.5 0.5 

830572 Regional Studies - - - - - - - - - - - 6 - 0 

830591 Thesis I, Type A1 - - - - - - - - - 2 - 2 - 0 
830593 Thesis III, Type A1 - - - - - - - - - 1 - 1 - 0 
830596 Thesis II, Type A2 - - - - - - - - - 4 1 5 - 0 

830512 Social Development Theory 3 - - - - - - - - - - 3 4 0 

830514 Social Development  
           Administration 

3 - - - - - - - - - - 3 4 0 

830515 Social System Analysis - 1 2 - - - - - - - - 3 3.17 0.29 
830571 Social Development  
           Seminar 

- - - - - - - - - - - 5 - 0 

830592 Thesis II, Type A1 - - - - - - - - - - 1 1 - 0 
830594 Thesis IV, Type A1 - - - - - - - - 1 - - 1 - 0 
830595 Thesis I, Type A2 - - - - - - - - - 3 - 3 - 0 
830596 Thesis II, Type A2 - - - - - - - - - - 1 1 - 0 
830597 Thesis III, Type A2 - - - - - - - - 4 - - 4 - 0 

 

2. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ   ไม่มีรายวิชาที่มผีลการเรยีนไมป่กต ิ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
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รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

830597 Thesis III, Type A2 2/2559 ไม่มีนสิิตลงทะเบียนเรียน ปิดรายวิชา 
 

รายวิชาท่ีสอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา ไม่มีรายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตทุี่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 
 
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสตูร (สกอ.5.1) 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
       มีระบบ มีกลไก 
       มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
       มีการประเมินกระบวนการ (พบว่าสาระวิชาส่วนใหญ่เป็น Topic – based Learning) 
       มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (ใช้ Problem-based Learning) 
       มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (เปิดรายวิชาใหม่ที่มีสาระแบบบูรณาการ) 
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              หลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) มีระบบ มีกลไกและน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติงาน
ผ่านการประชุมวางแผนการออกแบบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรฯ ก่อนเปิดภาค
การศึกษา การพูดคุยตกลงร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลังการประเมินคุณภาพการศึกษาปี 
2558 เกี่ยวกับสาระของรายวิชาในหลักสูตร พบว่า การเรียนการสอนแบบเดิมในปีที่ผ่านมายังเป็น 
Topic – based Learning ตามที่อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ก าหนด  
 
              จากการทบทวนกระบวนการออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรดังกล่าว ภาคการศึกษา 
2559 หลักสูตรจึงมีรายวิชาที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม คือ  
             1. ปรับปรุงสาระของรายวิชา 830572 Regional Studies ที่ปรับรูปแบบการเรียนการ
สอนเป็น Problem-based Learning ตามประเด็นปัญหาของนิสิตรายบุคคลผ่านการฝึกปฏิบัติการ
ส ารวจข้อมูลภาคสนามเพื่อลดข้อจ ากัดของนิสิตแรกเข้าในด้านการขาดประสบการณ์สืบค้นข้อมูล
ภาคสนามดังท่ีวิเคราะห์และระบุใน มคอ.2  
              2. เปิดรายวิชาใหม่ คือ 830524 Development Tools and Techniques ปรับ
พื้นฐานการพัฒนาเครื่องมือส าหรับการพัฒนาสังคมให้นิสิตน าไปประยุกต์ใช้ในวิทยานิพนธ์ของ
ตนเองต่อไป 
 

 
 

 

หลักฐาน:  
มคอ.3 รายวิชา 830524 และ  
830572 ปี 2559 ท่ีเปลี่ยนแปลงจากปี 2558 ใน https://tqfmanagement.nu.ac.th/ 
 
รวมภาพประสบการณ์ภูมภิาคศึกษา ปีการศึกษา 2559 
https://www.facebook.com/rudklaw.pampasit/posts/1506076599406056?pnref=story 
 

https://tqfmanagement.nu.ac.th/
https://www.facebook.com/rudklaw.pampasit/posts/1506076599406056?pnref=story
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การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(สกอ.5.2) 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ (มีความล าบากในการจัดท า มคอ.3 ให้เชื่อมโยงกับ มคอ.2) 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (จัดท าระบบกรอก มคอ.3 ออนไลน์) 
 มีผลจากการปรบัปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม (มรีะบบกรอก มคอ.3 ออนไลน์ในหลักสตูร) 
 
(1) การก าหนดผู้สอน 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       อาจารย์ผู้สอนมีคุณวุฒิ หรือต าแหน่งทางวิชาการตาม เกณฑ์มาตรฐานและมีความรู้
ความสามารถเหมาะสมครบ ทุกรายวิชา (ร้อยละ 100) 
 

    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       อาจารย์ผู้สอนรายวิชาใน หลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทาง 
วิชาการไม่ต่ ากว่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และจะต้องมี การท าวิจัยตลอดจนมีจ านวน อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input):   
        ก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตรมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า ปริญญาเอกหรือมีต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และจะต้องมีการท าวิจัยหรือมีผลงานวิจัยหลังจบ
การศึกษา เพื่อให้มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
กระบวนการ (Process): 
        1. สนับสนุนให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริญญาเอกศึกษาต่อเพื่อเพ่ิมคุณวุฒิ 
        2. สนับสนุนอาจารย์ให้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ และทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
        3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยและน าความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน  
        4. ประเมินผู้สอนโดยนิสิตและใช้ผลการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาทุกภาคการศึกษา  
        5. สนับสนุนอาจารย์ให้มีประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ เพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพการสอน 
        6. สนับสนุนให้ผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการและสง่เสรมิให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 
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ผลผลิต (Output): 
       ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า อาจารย์ผู้สอน ในทุกรายวิชามี
คุณวุฒิ หรือต าแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์มาตรฐานและ มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ 
การจัดการเรียนการสอนครบทุกคน นอกจากนี้อาจารย์ประจ า หลักสูตรในปีการศึกษา 2559 นั้น
พบว่า มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวน  5 คน มีต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน โดยอยู่ระหว่างการ พิจารณาเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 2 
คน และมีผลงานตีพิมพ์วารสารระดับชาติและนานาชาติ อย่างต่อเนื่อง 
 
ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback):  
         (1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า หลักสูตรสามารถพัฒนา การเข้าต าแหน่ง
ทางวิชาการได้มากข้ึน เนื่องจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุกคนมีผลงานวิจัยและ
มีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในเกณฑ์ที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการได้ 
         (2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามผลการทบทวนระบบกลไก/ กระบวนการ 
โดยสนับสนุนให้อาจารย์ที่ยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการเข้าสู่ขั้น ตอนกระบวนการการพิจารณาขอ
ต าแหน่งทางวิชาการโดยเฉพาะอาจารย์ประจ าหลักสตูรให้ครบทุกคน 
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(2) การก ากับ ตดิตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรยีนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
 

    เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       อาจารย์ผูส้อนจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ. 4  ครบทุกรายวิชา (ร้อยละ 100) 
 

    เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
       มีการก ากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ. 4 ของ อาจารย์ผู้สอน 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
           หลักสูตรมีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ.3 และจัดส่งตาม ก าหนด มี
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการวิชาการคณะก ากับ ติดตาม และตรวจ สอบการ
จัดท า มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคน 
 
กระบวนการ (Process): 
        ระบบกลไก/กระบวนการมีขั้นตอน โดยหลักสูตรฯ ด าเนินการร่วมกับภาควิชาฯ ก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนทุกคนโดยมีการรายงานผลการติดตาม
อย่างต่อเนื่องและขอความร่วมมือในการจัดส่ง มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนในที่ประชุมร่วมกับ
ภาควิชา โดยมีหลักการส าคัญ ดังนี ้
        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากับให้ผู้สอนจัดท ามคอ.3   
        2. หลักสูตรมีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษาอย่าง
น้อย 30 วัน 
        3. หลักสูตรมีการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจต่อการสอนในรายวิชาซึ่งมีเนื้อหาการ
ประเมินในส่วนคุณสมบัติของผู้สอนและผลที่ได้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) และได้น าผล
การการประเมินเขียนรายงานใน มคอ.5 เพื่อน ามาปรับปรุงส าหรับการจัดท ามคอ.3 ในการสอน
ครั้งต่อไป      
         
ผลผลิต (Output):  
        ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
2559 มีการจัดส่ง มคอ.3 ครบทั้งหมดและไม่มีการค้างส่ง แต่พบปัญหาคือ มคอ. 3 ที่ได้ยังมี
หลายวิชาท่ีคลาดเคลื่อนไปจากรายละเอียดที่ระบุใน มคอ.2  
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ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
           ผลจากการทบทวนกระบวนการที่พบปัญหาความคลาดเคลื่อนระหว่างสาระการเรียนรู้ใน 
Curriculum Mapping หลักสูตรจึงได้จัดท าระบบ มคอ. 3 ออนไลน์ขึ้นเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่ง
เพื่อช่วยเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ที่ไปราชการต่างประเทศหรือไม่สะดวกพิมพ์ใน
คอมพิวเตอร์ ตลอดจนเชื่อมโยงวัตถุประสงค์ Curriculum Mapping และกลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผลให้เป็นไปตามเล่มหลักสูตร มคอ. 2 จึงท าให้คณาจารย์ผู้สอนสามารถส่ง มคอ. 3 ได้
อย่างถูกต้องและทันก าหนดเวลา 
             
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/ 
 

 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3

อาจารย์ผู้สอนจัดท าและส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา อย่างน้อย 30 วัน

อาจารย์ผู้สอนจัดการเรยีนการสอนตาม มคอ.3

หลักสูตรประเมินควมพึงพอใจต่อการสอนในรายวิชาและประเมนิอาจารย์ผู้สอน

ตามแผนการเรยีนรู้

ผู้สอนน าผลการประเมินเขยีนรายงานใน มคอ.5

ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ใน มคอ.3 ของการเรียนการสอนครั้งตอ่ไป

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPlQORPVXsMGn9SyUgcASE6d8lxYvqvIYPs2NB0R_MDkSLDg/viewform
https://www.facebook.com/groups/230764917368950/permalink/230769470701828/
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(3) วิทยานิพนธ ์
- การควบคุมหัวข้อของวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคลอ้งหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ 
  วิทยานิพนธ์ 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบณัฑิตศึกษา 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ  
              มีการก าหนดอาจารย์ช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อยคนละ 1 ท่านให้แก่
นิสิตครบทุกคน (ร้อยละ 100) ภายใน 1 ปีการศึกษา   
              ติดตามให้นิสิตมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปีการศึกษาครบทุกคน (ร้อยละ 100) 
        

เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
               มีการมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อ
หรือประเด็นท่ีผูเ้รียนสนใจจะท าวทิยานิพนธ์ และติดตามให้นสิิตจดัท าโครงร่างวิทยานิพนธ์ และ
รายงานความก้าวหน้ากบัอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง 
 
ปัจจัยน าเข้า (Input):  
        หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย
เป็นสหวิทยาการครอบคลุมทุกด้านของการบริหารงานพัฒนาสังคม 
 
กระบวนการ (Process): 
       ระบบกลไก/กระบวนการมีขั้นตอนมุ่งเน้นประเด็นที่ส าคัญดังนี ้
       1) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะค านึงถึงความสนใจ และความเช่ียวชาญใน
หัวข้อน้ัน ๆ โดยพิจารณาจากผลงานวิชาการของอาจารย์ในรอบ 5 ปีเป็นเกณฑ์ 
       2) การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะพิจารณาสัดส่วนการรับนิสิตในที่ปรึกษา 
ไม่เกินไปจากเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด 
       3) การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน้นบุคคลที่เป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่
สังกัดสถาบันมหาวิทยาลัย มีวุฒิปริญญาเอก และ/หรือมี ต าแหน่งวิชาการตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และมีประสบการณ์ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
       4) การแต่งตั้งกรรมการสอบโครงร่างและรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์จะพิจารณา
โครงสร้างกรรมการสอบที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความเช่ียวชาญและความรู้ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ผลผลิต (Output):  
        ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า หลักสูตรฯ มี การก าหนดมอบหมาย
และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์คนละ 1 ท่าน ให้แก่ นิสิต รหัส 57 – 58 ได้ครบทุกคน 
เพื่อช่วยเหลือเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้เรียน
สนใจท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนติดตามให้นิสิตสามารถจัดท าโครงร่างวิทยานิพนธ์และรายงานความ 
ก้าวหน้ากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตรหัส 57 – 58  ทุกคนมีหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์และเตรียมสอบวิทยานิพนธ ์
 

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
(1) การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบว่า นิสิตช้ันปีที่ 2 บางส่วนยังไม่พร้อมสอบโครงร่าง
เนื่องจากคุณภาพของโครงร่างวิทยานิพนธ์ยังไม่ผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
(2) การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการ ตามผลการทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ หลักสูตร
ได้ประชุมร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาคณุภาพ
และผลักดันให้นสิิตส าเร็จตามระยะเวลาที่หลักสตูรก าหนด ภายในเวลาไมเ่กิน 4 ปี โดยมโีครงการ
ติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทอม 

 
 

หลักสูตรแต่งต้ังอาจารยืที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ตามความเช่ียวชาญและเหมาะสม

อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลอืเปน็ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์
ให้แก่นิสิตในความดูแล

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ติดตามให้นิสิตมีหวัข้อ/
โครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใน 1 ปีการศึกษา

นิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และด าเนินการตามข้ันตอนจริยธรรม และขั้นตอน
การท าวิทยานิพนธ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ช่วยเหลือ ก ากับและติดตามการท าวิทยานิพนธ์

ของนิสิตในความดูแล

นิสิตจัดท าและพัฒนาวิทยานิพนธ์จนเสร็จ และด าเนินการสอบวิทยานพินธ์ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

การประเมินผู้เรยีน 
(สกอ.5.3) 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 มีระบบ มีกลไก (มีคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและก ากับประเมินวิทยานิพนธ์) 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน (มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามกรอบ TQF) 
 มีการประเมินกระบวนการ (พบปัญหาคุณภาพวิทยานิพนธ์จากความแตกต่างของกรรมการ) 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน (เพิ่มตัวแทนหลักสูตรเป็นกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์) 
 

 
 
         1.  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติโดย
หน่วยนโยบายและแผน คณะสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 พบว่านิสติหลักสูตรพัฒนาสังคมระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทประเมนิตนเองต่ าสดุในทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะที่นิสติระดับปรญิญาเอกประเมินตนเองระดับต่ าสุดคือทักษะ
ทางปัญญา หลักสูตรจึงร่วมกับภาควิชาในการจัดโครงการ Tutorial จากผลของการประเมิน
ดังกล่าวให้ตรงกับความจ าเป็นในการพัฒนาของนิสิตแตล่ะกลุ่ม 
 

         2.  จากการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์ พบปัญหาคุณภาพของวิทยานิพนธ์ที่ไม่ได้
มาตรฐานเดียวกันเนื่องจากความแตกต่างของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรจึงปรึกษากับคณาจารย์ในที่ประชุมภาควิชาในการประชุมภาควิชาและหลักสูตรเมื่อวันที่ 
12 ก.ค. 2560 และน าเรื่องผ่านคณะกรรมการวิชาการคณะสังคมศาสตร์วันท่ี 13 ก.ค. 2560 เพื่อ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสังคมศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 หัวหน้าภาควิชา
และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรพัฒนาสังคม จึงมีมติร่วมกับคณะกรรมการบริหาร
คณะสังคมศาสตร์ในการเพิ่มกลไกการมีประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมเป็น
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์เพื่อควบคุมมาตรฐานทางวิชาการให้เป็นไปตามปรัชญาและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
 

หลักฐาน: รายงานการประชุมคณะสังคมศาสตร์ http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=3859 
 

 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิตจาก Curriculum Mapping ในแต่ละรายวิชา

น าผลที่ได้รายงาน ต่ออาจารย์ผู้สอน และภาควิชา

น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

ร่วมกับภาควิชาฯ

ปรับปรุงและพัฒนาการจดัการเรยีนการสอนเพือ่พัฒนาผู้เรยีนให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=3859
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คุณภาพการสอน 
การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีที่รายงาน 

รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อ วิชา ภาค/ปีการศึกษา 
ผลการประเมิน 

แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

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    

 
  โดยมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรยีนรู้ของนิสิตดังสรปุรายงานผลการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ ปีการศึกษา 2559 
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สรุปรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาสังคม หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 

 
ตารางแผนที่แสดงกระจายความรบัผิดชอบผลการเรียนรู้สูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) 

 
 ความรับผดิชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา /  
ผลการเรียนรู้ 

คุณธรรม
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
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 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

2. 830514               
นิสิตประเมิน 5.00 4.87 5.00 5.00 4.92 
กรรมการ มคอ.3 ควรเพิ่มผลการเรยีนรู้ ข้อ 4.2 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 

3. 830515               
นิสิตประเมิน 4.93 4.67 4.42 4.75 4.50 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

4. 830516               
นิสิตประเมิน 5.00 4.50 4.38 4.63 3.75 
กรรมการ มคอ. 3 ถูกต้องตรงกับ มคอ. 2 โดยมีการประเมินผลการเรยีนรูไ้ด้อย่างสอดคล้องและครอบคลมุ 

5. 830523               
นิสิตประเมิน 5.00 4.20 4.25 4.63 3.75 
กรรมการ มคอ.3 ควรเพิ่มผลการเรยีนรู้ดา้นความรู้ ทักษะทางปัญญาและเพิ่มข้อ 4.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 

 
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฟ้ารุ่ง มีอุดร 

2. ดร. พิษนุ อภิสมาจารโยธิน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชไมพร กาญจนกิจสกุล 
 

หมายเหตุ: กรรมการเป็นอาจารยใ์นภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่เข้าใจปรัชญาการเรียนการสอนของหลักสูตรและ

ไม่ใช่ผู้สอนในรายวิชา 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนและถูกเลือกมาทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
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ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน (สกอ.5.3)  
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ

ข้อมูลปอ้นกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม 
การประเมินจากผู้สอนและจาก
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.98) 

แม้ส่วนใหญ่จะมผีลการประเมิน
อยู่ในระดับดี แต่นิสติก็ประเมิน
ตนเองในประเด็นทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ระดับต่ าที่สดุเมื่อเทียบกับด้าน
อื่น แสดงถึงการขาดความมั่นใจ
ในทักษะดังกล่าว  
 

หลักสตูรจึงจัดโครงการ Tutorial 
เพื่อเสรมิเทคนิคการวิเคราะห์ 
สื่อสารงานวิจัยและเทคนิค 
การน าเสนอวิทยานิพนธ์ผ่าน 
PowerPoint Presentation ซึ่ง
หลังฝึกอบรมในช่วงสิ้นภาคเรียน
ถัดมา ผลการประเมินการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ิมขึ้นจาก 3.76 
เป็น 3.82 จากคะแนนเต็ม 5 

ความรู ้
การประเมินจากผู้สอนและจาก
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับดี (เฉลี่ย 4.10) 

ทักษะทางปัญญา 
การประเมินจากผู้สอนและจาก
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับดี (เฉลี่ย 3.99) 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

การประเมินจากผู้สอนและจาก
ข้อมูลของแบบประเมินตนเองอยู่ใน
ระดับดีมาก (เฉลี่ย 4.61) 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประเมินจากผู้สอนและจาก
ข้อมูลของแบบประเมนิตนเองอยู่
ในระดับดี (เฉลี่ย 3.76) 

 
หลักฐาน: ผลการประเมินจากหนว่ยติดตามและประเมินผล ปีการศกึษา 2559 
             http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=3859 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.socsci.nu.ac.th/th/?page_id=3859
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
ค าอธิบายตัวบ่งช้ี: 

ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่แต่ละหลักสูตรด าเนินงานได้ในแต่ละปี
การศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
(มคอ.7) 

 
เกณฑ์การประเมิน: 

มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้  = 0 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบไุว้ = 3.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ = 4.00 
มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ = 4.50 
มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ = 4.75 
มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ = 5 

 

 
 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสูตรได้ก าหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
หลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมดได้เป็น
กรรมการในชุดเดียวกันนี้ โดยจัดประชุมขึ้นปีละ 2 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย เพื่อวางแผน ติดตาม และ ทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม
ครบทุกคนทุกครั้งคิดเป็นร้อยละ 100 
 

 

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  
(ถ้ามี) 

หลักสูตรมีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตาม
แบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ 
มคอ.3 ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาครบ
ทุกรายวิชา โดยมีการลงในระบบออนไลน์ 
 tqfmanagement.nu.ac.th 

 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาทีเปิดสอนใหค้รบทุก
รายวิชา 
 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาคเรยีน
ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอนจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ 
มคอ. 5 ครบทุกวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศกึษาที่ 2 ของ
ปีการศึกษา โดยให้อาจารยผ์ูส้อนเป็นผู้ upload 
ไฟส์เอกสารขึ้นระบบของมหาวิทยาลัยด้วย
ตัวเอง (login ด้วย username และ 
password) และส าเนาเอกสารเกบ็ไว้ท่ีหลักสูตร 
 

 

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ7 ภายใน 60 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรจัดท ารายงานผลการด า เนินการ
เรียบร้อยแล้ว หลังจากสิ้นสุดการศึกษาภายใน 
60 วัน 
 

 

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

คณะด าเนินการจัดท าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
จากนิสิต และภาควิชาฯได้จัดท าโครงการทวน
สอบผลสัมฤทธ์ิโดยคณะกรรมการทั้งภายในและ
ภายนอกหลักสูตร เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
รายวิชาและ กระบวนการสอน ตลอดจน
สามารถ น าไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้ง
ต่อไป  
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานท่ีรายงาน
ใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

มีการปรับปรุงตามรายงาน CAR ในรูปแบบ มคอ. 7  
ในปีการศึกษา 2558 ในประเด็นที่ได้รับการประเมินว่า
มีคุณภาพน้อยที่สุดและจ าเป็นต้องพัฒนา ได้แก่ 
(4.1) การบริหารและพัฒนาอาจารย์,  
(5.1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ทางภาควิชาฯ ได้จดัสรรงบประมาณ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ จ านวน 15,000 บาทในปีการศึกษา 
2559 ให้อาจารย์แต่ละท่าน เพื่อเป็นทุนในการพัฒนา
วิชาการหรือ วิชาชีพ และอาจารยท์ุกท่านได้เข้าอบรม
การประกันคณุภาพ/การขอต าแหน่งวิชาการที่จัดโดย
มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

ทางภาควิชาฯ ได้จดัสรรงบประมาณให้แตล่ะ
ปีงบประมาณ คนละ 10,000 บาท นอกจากน้ี
บุคลากรสนุบสนุนท้ังสองคน คือ คุณสุชาดา เชื้อม่วง
และคณุทัศนีย์ ชัยสดีา ไดเ้ข้ารับการอบรมดังนี้ 
      1.  โครงการจัดอบรมและแนะน าให้ค าปรึกษา
และแก้ไขปญัหาการใช้งานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  
      2.  โครงการสัมมนาระดมความคิดเพื่อพัฒนา
บุคลากรคณะสังคมศาสตร์ ในระหว่างวันท่ี 6 - 9 ก.ค.
2560 ณ จังหวัดกาญจนบุร ี

 

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

หน่วยติดตามและประเมินผล งานนโยบายและแผน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าการ
ประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคณุภาพหลักสตูรได้คะแนนเฉลี่ย 
3.91 จากคะแนนเต็ม 5.0 
หลักฐาน http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-
content/uploads/2017/01/2559courseSurveyB
yStudent.pdf 
 

 

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

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
คะแนนเตม็ 5.0 

หน่วยติดตามและประเมินผล งานนโยบายและแผน 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท าการติดตาม
มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร ที่ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 
2558 จ านวน 3 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลระดับความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ
ของมหาบัณฑิต โดยมผีู้ตอบแบบสอบถามกลับคืนมา
จากนายจ้างฯ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 
(ผู้ใช้บัณฑิตตอบกลับมาในจ านวนมากกว่าร้อยละ 20) 
พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เท่ากับ 4.49 คะแนนเต็ม 5.0 
 
หลักฐาน http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-
content/uploads/2017/01/2559_inner_2_2-1-
5.pdf 
 

 

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้ 12  

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ี
ที ่1 – 5 

5  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที ่1 - 5 100  

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน 12  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้ 100  

http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559_inner_2_2-1-5.pdf
http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559_inner_2_2-1-5.pdf
http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559_inner_2_2-1-5.pdf
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
 
- กลไก:  1. คณะกรรมการคณะกรรมการหอ้งอ่านหนังสือประจ าคณะสังคมศาสตร์ 
 2. คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิตสิิ่งแวดล้อม 
 3. งบประมาณจัดซื้อหนังสือ วารสาร ต ารา จากคณะสังคมศาสตร์ ผ่านภาควิชาสังคมวิทยาและมานษุยวิทยา

  
 

ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(สกอ.6.1) 

เกณฑ์การประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: 
 มีระบบ มีกลไก 
 มีการน าระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน 
 มีการประเมินกระบวนการ 
 มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

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

          หลักสูตรได้น าผลการประเมินปี 2558 ร่วมกับผลการให้สัมภาษณ์จากอาจารย์และนิสิต
จากการประเมินคุณภาพการศึกษา 2558 พบว่า แม้จะมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แต่ประเด็น
สิ่งสนับสุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต้องเร่งปรับปรุง คือ  คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการ และแหล่งสืบค้น
ข้อมูล  
           คณะกรรมการหลักสูตรจึงปรับปรุงในส่วนของบริการสื่อความรู้ผ่านระบบออนไลน์และ
พื้นที่เชิงกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยระหว่างอาจารย์และนิสิต 
แทนที่ระบบเดิมที่รอพื้นที่ส่วนกลางที่ปรับปรุงตามรอบปีงบประมาณ และเน้นเพียงการสั่งซื้อ
หนังสือเข้าห้องสมุดซึ่งการเข้าถึงไม่พร้อมเท่าระบบออนไลน์  
 
          ในรอบปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงได้ร่วมกับคณะในการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี ้
          1.  การประชุมหลักสูตรและภาควิชา วันที่  11 ต.ค. 2559 เรื่องการใช้พื้นที่ห้อง
บัณฑิตศึกษาและห้อง Pantry ร่วมกันระหว่างอาจารย์และนิสิต ได้มีมติให้จัดสรรเวลานิสิต เวลา
อาจารย์ และเวลาที่นิสิตและอาจารย์สามารถใช้พื้นที่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
  
 

http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2558graphSupport-SocAnt.pdf
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

 

 

 
 
         2. จัดท าชุดความรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอนด้านพัฒนาสังคมของหลักสูตรอัพโหลดขึ้น
เว็บไซต์ของภาควิชาสังคมวิทยาฯ เพื่อเพิ่มสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบออนไลน์  
          3. คณะจัดบริการเช่าคอมพิวเตอร์ชุดใหม่ส าหรับเจ้าหน้าที่ภาควิชาที่มีหน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้กับหลักสูตร  
          4. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา โดยการอนุมัติของประธานหลักสูตร ปร.ด. 
(พัฒนาสังคม) และประธานหลักสูตร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ได้จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์คือปริ้นเตอร์
คุณภาพสูงให้กับคณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรพร้อมงบประมาณให้อาจารย์ประจ าและผู้สอนใน
หลักสูตรในวงเงินงบประมาณ 15,000 บาท/คน เพื่อซื้อครุภัณฑ์ส าหรับห้องพักอาจารย์ในการ
พบปะพูดคุยกับนิสิตในบรรยากาศและสิ่งอ านวยความสะดวกในการแลกเหลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการ
ในกลุ่มเล็กเพื่อแก้ปัญหาการขาดพื้นที่ท่ีเหมาะสมเพียงพอในระดับคณะ 
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ตัวบ่งช้ี ผลการด าเนินงาน 

         การปรับปรุงดังกล่าวท าใหผ้ลการประเมินความพึงพอใจต่อสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ในช่วง
ปลายปีการศึกษา 2559 ของนิสิตหลักสตูร ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) ประเมินความพึงพอใจในระดับ
มากทุกตัวบ่งช้ีทั้งสามด้าน ซึ่งแสดงถึงความพึงพอใจในระดับสูงสุดเมื่อเทียบกับทุกหลักสูตรของ
คณะสังคมศาสตร์ ในประเด็นต่อไปนี้ คือ 
 

        1.  ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (4.40 เต็ม 5.00 คะแนน) 
 

        2.  จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเ้พียงพอและเหมาะสม (4.40 เต็ม 5.00 คะแนน) 
 

        3.  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ (3.90 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน) 
 
หลักฐาน:   
         ผศ.ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ เป็นกรรมการบริหารคณะสังคมศาสตร์ และน าเรื่องการ
บริหารจัดการห้อง Pantry ซึ่งเป็นพื้นที่เรียนรู้และสังสรรค์สนทนาระหว่างอาจารย์และนิสิต
บัณฑิตศึกษาเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ  ประกอบกับการมี ดร.พิษนุ อภิสมาจารโยธิน เป็น
ประธานคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิติสิ่งแวดล้อม ของคณะสังคมศาสตร์  โดย
มี ผศ.ดร.กวินธร เสถียร เป็นหนึง่ในคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมด้านความสุขในมิติสิ่งแวดล้อม 
         
         โดยมีหลักฐานรายงานสรปุผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2559 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดัง Link   http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-
content/uploads/2017/01/2559_inner_6_6-1.pdf 
 

 
 

หมวด 7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการไดส้ าเร็จ 

ร่างหลักสูตร ศศ.ม.(พัฒนาสังคม) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพื่อให้เท่าทัน
สถานการณ์ระดับประเทศและระดับโลก 
และองค์ความรู้ที่เปลีย่นแปลง และตรง
ตามความต้องการของผู้มสี่วนได้สว่น
เสีย (Stakeholders) เพื่อให้มีหลกัสูตร
ฉบับร่างเสนอต่อผู้วิพากษ์หลักสูตร 

1 ปีการศึกษา อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 

http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559_inner_6_6-1.pdf
http://www.socsci.nu.ac.th/th/wp-content/uploads/2017/01/2559_inner_6_6-1.pdf
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมลู 
 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
   1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรนี้เพียงหลักสตูรเดียว โดยไมไ่ดป้ระจ าหลักสตูรอื่นๆ อีก          

  2. มีประสบการณผ์ลงานวิจยั (ท่ีไม่ใช่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษา)  
  3. เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระของหลักสตูรนี้เท่านั้น (เฉพาะหลักสูตรบัณฑติศึกษา) 
          โดยมีนักศึกษาอยู่ในความดูแลปีการศึกษานี้ จ านวนทั้งสิ้นไม่เกิน 5 คน 

 
ลงนาม 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร คนท่ีหนึ่ง : อาจารย์ ดร.พิษน ุ อภสิมาจารโยธิน 

ลายเซ็น : ...................................................... วันท่ีรายงาน : .................... 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร คนท่ีสอง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้ารุ่ง มอีุดร 

ลายเซ็น : ...................................................... วันท่ีรายงาน : .................... 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร คนท่ีสาม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัดเกล้า เปรมประสิทธ์ิ 

ลายเซ็น : ...................................................... วันท่ีรายงาน : .................... 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร คนท่ีสี่ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กวินธร เสถียร 

ลายเซ็น : ...................................................... วันท่ีรายงาน : .................... 

 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร คนท่ีห้า : อาจารย์ ดร.ศุภสิทธ์ิ ต๊ะนา 

ลายเซ็น : ...................................................... วันท่ีรายงาน : .................... 

 

เห็นชอบโดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รดัเกลา้ เปรมประสิทธ์ิ........ (หัวหน้าภาควชิาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) 

ลายเซ็น : ...................................................... วันท่ีรายงาน : ............................................... 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ สริสุนทร............ (คณบดี) 

ลายเซ็น : ...................................................... วันท่ีรายงาน : .............................................. 
 


