


 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

 

 

ของ 

 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตนครสวรรค ์

 

 

 

 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันที่ …......... เดือน ………………………… พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 



ค ำน ำ 

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา    
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ เพ่ือให้
เป็นไปตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานของหลักสูตร 

 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลหลักสูตร ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ และการ
สรุปผลการประเมิน และจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของหลักสูตร ที่ได้จากการประเมินผลทุกมาตรฐานทุกตัวบ่งชี้  

 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มุ่งหวังที่จะน าผลการประเมินในครั้งนี้ เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีคุณภาพ เพ่ือสร้างบัณฑิตในวิชาชีพครูที่มีคุณภาพ และ
ความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ เพ่ือเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 
  

          

(พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก) 
ประธานหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 
 

  



บทสรุปผู้บริหำร 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครสวรรค์ เปิดสอนเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน และในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ได้ด าเนินการตามกรอบของ มคอ.๒ ของหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) ปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๕๖ มีผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจหลักในด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการ
บริหารและพัฒนาองค์กร รวมถึงผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สรุปได้ดังนี้ 

๑. ด้ำนก ำกับมำตรฐำน 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ด าเนินการก ากับมาตรฐานการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่

ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๕ รูป/คน อาจารย์ทุก
ท่านมีคุณวุฒิในสาขาตรงและสัมพันธ์ตามหลักสูตรสาขาวิชาและได้ก ากับการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร มีการ
ด าเนินงานในหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๒. ด้ำนบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลิตบัณฑิตที่จบการศึกษาปี ๒๕๕๙ อย่างมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (TQF) และบัณฑิตบรรพชิตที่จบการศึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ทุกรูป 
๓. ด้ำนนิสิต 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้มีกระบวนการในการรับนิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ตั้งแต่การรับสมัครเข้า
เรียน การสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในหลักสูตร นิสิตในหลักสูตรสาขาวิชาได้รับการส่งเสริมและพัฒนานิสิตตลอด
หลักสูตรเพื่อให้นิสิตที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  

๔. ด้ำนอำจำรย ์
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้สรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ให้เป็นไป

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ และมีการบริหารจัดการคุณภาพของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา 

๕. ด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาให้ตรงตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ ตาม

ความสามารถ และได้เชิญอาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ มีประสบการณ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มาสอน 
และได้ให้อาจารย์ผู้สอนศึกษารายละเอียด มคอ.๒ ของหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และได้ให้อาจารย์ประจ าวิชาแต่
ละวิชาจัดท า มอค.๓, มอค.๔ และมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มคอ.๕,
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

๖. ด้ำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีการจัดอาคารสถานที่  และห้องเรียน ให้

สะดวกสบายในการด าเนินการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต 
 
  



ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ด าเนินการตามภารกิจของวิทยาลัยทั้ง ๖ องค์ประกอบ 

อย่างครบถ้วน โดยมีผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๘ ซึ่งหมายถึงมี
คุณภาพอยู่ในระดับคุณภาพดี ทั้งนี้ มีรายละเอียดผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

 

องค์ประกอบ 
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

ค่ำคะแนน ผลกำรประเมิน 
๑. การก ากับมาตรฐาน ผ่านทุกข้อ ผ่านทุกข้อ 
๒. บัณฑิต ๔.๖๕ ระดับคุณภาพดีมาก 
๓. นิสิต ๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 
๔. อาจารย์ ๓.๓๐ ระดับคุณภาพดี 
๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๓.๕๐ ระดับคุณภาพดี 
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 

  



สำรบัญ 
 
   หน้า 
ค ำน ำ   (๑) 

บทสรุปผู้บริหำร (๒) 
สำรบัญ    
บทที่ ๑ บทน ำ  ๑ 
 ๑.๑  ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ๑ 
 ๑.๒  คณะต้นสังกัดและสถานที่เปิดสอน ๑ 
 ๑.๓  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ๑ 
 ๑.๔  อาจารย์ ๒ 
 ๑.๕  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทุกภาคการศึกษา ๙ 
 ๑.๖  การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ ๑๗ 
 ๑.๗  รายวชิาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ ๑๗ 
 ๑.๘  คุณภาพการสอน ๑๘ 
บทที่ ๒ ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบ ๒๓ 
 องค์ประกอบที่ ๑  การก ากับมาตรฐาน ๒๓ 
 องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต ๒๖ 
 องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต ๓๑ 
 องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ ๔๔ 
 องค์ประกอบที่ ๕  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  ๕๗ 
 องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ๗๕ 
บทที่ ๓ กำรบริหำรหลักสูตร ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแผนกำรด ำเนินกำรเพื่อพัฒนำ

หลักสูตร 
๗๙ 

 ๓.๑  การบริหารหลักสูตร ๗๙ 

 ๓.๒  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ ๗๙ 

 ๓.๓  การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ) ๗๙ 

 ๓.๔  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ๘๐ 
 ๓.๕  แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร ๘๐ 
 ๓.๖  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร ๘๐ 
บทที่ ๔ สรุปผลกำรประเมิน ๘๑ 
 ๔.๑  ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ๘๑ 
 ๔.๒  ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๘๒ 

 

 



๑ 
    
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 

๑.๑ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ  
 ๑) ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย:  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Arts Programme in Social Studies (5 years) 

 ๒) ชื่อปริญญำ 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย): พุทธศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):    พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ): Bachelor of Arts (Social Studies) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ): B.A. (Social Studies) 

 ๓) สำขำวิชำ  
   สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 

๑.๒ คณะต้นสังกัดและสถำนที่เปิดสอน 
 ๑) คณะต้นสังกัด 

   คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๒) สถำนที่เปิดสอน  

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 
 

๑.๓ ปรัชญำ ควำมส ำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ๑) ปรัชญำของหลักสูตร 
 หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็น
หลักสูตรที่มีความเชื่อว่า บัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาจะต้องเป็นผู้มีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยา
ของความเป็นครู และจิตส านึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพบนพื้นฐานของคุณธรรม 
ศีลธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม  
 ๒) ควำมส ำคัญของหลักสูตร 
 - 
 ๓) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เพ่ือผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังนี้ 
 ๑. มีความรู้ ความเข้าใจ ในสังคมศึกษา 
 ๒. มีทักษะด้านการสอน ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสื่อสารเทคโนโลยี   
 ๓. สามารถพัฒนารูปแบบการสอน และจัดการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 ๔. สามารถน าความรู้ทางสังคมศึกษาไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ   



๒ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 ๕. เป็นผู้น าด้านการสอนสังคมศึกษาที่มีคุณธรรม ศีลธรรม และมนุษยธรรม 
 ๖. มีจิตอาสาในการให้บริการช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๗. มีความรับผิดชอบและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
 

๑.๔ อำจำรย์ 
๑) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ตำม มคอ.๒ 

ที ่ ชื่อ ฉำยำ/นำมสกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร/
สำขำวิชำ 

คุณวุฒิ/สำขำ สถำบันทีส่ ำเร็จกำรศึกษำ ปีที่ส ำเร็จ 

๑ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก 
๓-๖๐๑๑-๐๑-๕๐๐-๑๘-๑ 

อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๕๐ 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒๕๔๖ 

๒ 
 

ดร.สุพรต บุญอ่อน  
๓-๖๐๙๙-๐๐๕๕๘-๑๔-๕ 

ผู้ช่วย  
ศาสตราจารย ์
สาขาสังคม

ศึกษา 

Ph.D. (Social Science) Magadh University, India ๒๕๕๓ 
กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๔๒ 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๓๗ 

๓ 
 

นายธีรพันธ์ เชิญรัมย ์
๓-๒๔๐๘-๐๐๑๙๓-๔๗-๗ 

อาจารย ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการ
สอน) 

มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๔๙ 

ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช ๒๕๕๐ 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒๕๔๗ 

๔ พระครสูิรภิูรินิทัศน์  
(ภูริณัฐ ฐิตสคโฺค) 
๓-๖๒๐๔-๐๑๐๖๔-๔๑-๖ 

อาจารย ์ กศ.ม. (จิตวิทยาแนะแนว) มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๔๗ 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 
๒๕๔๕ 

๕ นายเนาวรตัน์ หอมขจร 
๓-๖๐๐๒-๐๐๑๓๒-๘๓-๐ 

อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร ๒๕๔๗ 

พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

๒๕๔๕ 

 

 
  



๓ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 ๒) อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรของส่วนงำน ในปัจจุบัน 
๒.๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๑ 

รำยกำร ข้อมูล 
ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูใบฎีกามณฑล/เขมโก/ชูโตศรี 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา หลักสูตรพุทศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา การสอนสังคมศึกษา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๖ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศึกษา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำเอก 
  - ชื่อหลักสูตร / สาขาวิชาที่จบการศึกษา - 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา - 
  - ปีที่จบการศึกษา - 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา - 
ประสบกำรณ์กำรท ำกำรสอน 
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๔ ปี 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน - ภาษาและวัฒนธรรม 

- เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
- ประวัติศาสตร์เอเชีย 
- สิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน 
- ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
- ประวัติศาสตร์โลก 
- สัมมนาทางการศึกษา 

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๐๑/๐๖/๒๕๕๖ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) อัตราจ้าง 

 

 

 



๔ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๒.๒) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๒ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์/สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล ผศ.ดร.สุพรต/บุญอ่อน 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) สาขาวิชามัธยมศึกษา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๓๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา บริหารการศึกษา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๒ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำเอก 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา Ph.D. (Social Science) 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศาสตร์ 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๓ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา Magadh University, India 
ประสบกำรณ์กำรท ำกำรสอน 
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๑๖ ปี 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน ธรรมนิเทศ 

พระสุตตันตปิฎก 
ความเป็นครูวิชาชีพ 
ประวัติศาสตร์ไทย 
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๑ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน ๒ 

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๑๔/๐๑/๒๕๔๔ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
  



๕ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๒.๓) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๓ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายธีรพันธ์/เชิญรัมย์ 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา สังคมศึกษา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา รัฐศาสตร์ 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๕๐ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๙ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำเอก 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา - 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา - 
  - ปีที่จบการศึกษา - 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา - 
ประสบกำรณ์กำรท ำกำรสอน 
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๑ ปี 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน - การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

- การพัฒนาหลักสูตร 
- เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๐๑/๐๖/๒๕๕๙ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
  



๖ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๒.๔) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๔ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล พระครูสิริภูรินิทัศน์ (ภูริณัฐ ฐิตสคฺโค) / ดิษสวรรค์ 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศาสนา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๗ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำเอก 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา - 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา - 
  - ปีที่จบการศึกษา - 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา - 
ประสบกำรณ์กำรท ำกำรสอน 
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๙ ปี 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน - ศาสนาทั่วไป 

- วัฒนธรรมไทย 
- จิตวิทยาส าหรับครู 
- สัมมนาสังคมศึกษา 
- จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
- ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๐๑/๐๒/๒๕๕๐ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
  



๗ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๒.๕) อาจารย์ประจ าหลักสูตร คนที่ ๕ 
รำยกำร ข้อมูล 

ต าแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชา อาจารย์ 
ชื่อ/ฉายา/นามสกุล นายเนาวรัตน์/หอมขจร 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำตรี 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา พุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา ศาสนา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๕ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำโท 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสาร

การศึกษา) 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา การศึกษา 
  - ปีที่จบการศึกษา ๒๕๔๘ 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วุฒิกำรศึกษำ ปริญญำเอก 
  - ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่จบการศึกษา - 
  - กลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษา - 
  - ปีที่จบการศึกษา - 
  - ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา - 
ประสบกำรณ์กำรท ำกำรสอน 
  - จ านวนปีที่ท าการสอน ๙ ปี 
  - ชื่อรายวิชาที่ท าการสอน - พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสาระสนเทศ 

- เทคโนโลยีแผนที่และการเปลี่ยนความหมายแผนที่ 
- การผลิตสื่อการสอน 
- ภูมิศาสตรกายภาพ 
- การปกครองท้องถิ่นส าหรับครู 

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท างาน ๐๑/๐๗/๒๕๕๐ 
ประเภท (ประจ า/อัตราจ้าง) ประจ า 

 
 
  
  



๘ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 ๓) อำจำรย์ผู้สอน 
 

ที ่ ชื่อ-ฉำยำ/นำมสกุล 
ต ำแหน่งทำง

วิชำกำร/สำขำวิชำ 
คุณวุฒิ/
สำขำวิชำ 

วันเดือนปีท่ี
เข้ำท ำงำน 

วันเดือนปีท่ี
ลำออก 

ประเภท 
(ประจ ำ/อัตรำจ้ำง) 

๑ พระเทพปริยตัิเมธี ผศ.ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 

ปริญญาเอก ๐๑/๐๔/๒๕๔๐  ประจ า 

๒ พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ, ดร. อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๑๐/๒๕๔๗  ประจ า 

๓ พระครสูิรภิูรินิทัศน ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๒/๒๕๕๐  ประจ า 

๔ พระศรสีุทธิพงศ์, ดร. อาจารย ์ ปริญญาเอก ๐๑/๐๔/๒๕๔๑  ประจ า 

๕ พระครูนิวิฐศลีขันธ์, ดร. อาจารย ์ ปริญญาเอก ๐๑/๐๒/๒๕๔๙  ประจ า 

๖ พระครูนริมิตสังฆกิจ อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๕/๒๕๕๕  ประจ า 

๗ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ปริญญาเอก ๑๔/๐๑/๒๕๔๔  ประจ า 

๘ ผศ.อานนท์ เมธีวรฉตัร ผู้ช่วยศาสตราจารย/์ 
สาขาวิชาสังคม 

ปริญญาโท ๐๑/๑๐/๒๕๔๗  ประจ า 

๙ อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๗/๒๕๕๐  ประจ า 

๑๐ อาจารย์ศศิกิจจ์ อ่ าจุ้ย อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๗/๒๕๕๐  ประจ า 

๑๑ อาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๒/๒๕๕๐  ประจ า 

๑๒ ดร.ปฏิธรรม ส าเนยีง อาจารย ์ ปริญญาเอก ๐๘/๐๖/๒๕๕๘  ประจ า 

๑๓ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๖/๒๕๕๖  อัตราจ้าง 

๑๔ พระครสูมุหณ์รงค์ โฆสติธมฺโม อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๖/๒๕๕๗  อัตราจ้าง 

๑๕ พระมหาไฮ้ ธมมฺเมธ ี อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๑/๒๕๔๘  อัตราจ้าง 

๑๖ พระมหาอุดร อุตฺตโร, ดร. อาจารย ์ ปริญญาเอก ๑/๐๖/๒๕๕๘  อัตราจ้าง 

๑๗ พระมหาภาราดร อมรเวที อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๑๐/๒๕๕๖  อัตราจ้าง 

๑๘ อาจารย์วัฒนะ กัลยาณ์พัฒนกลุ อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๕/๒๕๔๙  อัตราจ้าง 

๑๙ อาจารย์ศศิกานต์ วิทยโชคกิติคณุ อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๕/๒๕๕๗  อัตราจ้าง 

๒๐ อาจารย์จรรยา ลินลา อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๖/๒๕๕๙  อัตราจ้าง 

๒๑ ดร.สมบัติ นวลระออง อาจารย ์ ปริญญาเอก ๐๑/๐๖/๒๕๕๘  อัตราจ้าง 

๒๒ อาจารย์อาณัติ เดชจติร อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๖/๒๕๕๘  อัตราจ้าง 

๒๓ อาจารย์พัชรินทร์ อยู่เย็น อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๖/๒๕๕๗  อัตราจ้าง 

๒๔ อาจารย์ภาวนี บุญจันดา อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๐๖/๒๕๕๙  อัตราจ้าง 

๒๕ อาจารย์ปรยีาภรณ์ สุโพธิ ์ อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๒/๑๑/๒๕๕๘  อัตราจ้าง 

๒๖ อาจารย์แพรวพัตรา อัจฉรยิปัญญากุล อาจารย ์ ปริญญาโท ๐๑/๑๐/๒๕๕๙  อัตราจ้าง 

๒๗ พระประจวบ คมฺภรีธมฺโม อาจารย ์ ปริญญาโท   อาจารย์พิเศษ 

๒๘ อาจารยล์ะม่อม ชัยโย อาจารย ์ ปริญญาโท   อาจารย์พิเศษ 

๒๙ อาจารยส์มศักดิ์ ผุนลาวงศ ์ อาจารย ์ ปริญญาโท   อาจารย์พิเศษ 

๓๐ ดร.ณวพงศ์ธร นิติภูวนนท์ อาจารย ์ ปริญญาเอก   อาจารย์พิเศษ 

๓๑ พ.ต.ท.อนุรักษ์ พัสสร อาจารย ์ ปริญญาโท   อาจารย์พิเศษ 

 

  



๙ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑.๕ สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอนทุกชั้นปีและทกุภำคกำรศึกษำ 
      ๑) นิสิตชั้นปีที่ ๑ 
 ภำคกำรศึกษำที่ ๑ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๑๐๗ 
เทคนิคการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

๑/๒๕๕๙ ๘ ๓ ๑๔ ๓         ๓๐ ๒๘ 

๐๐๐ ๑๐๘ 
ปรัชญาเบื้องต้น 

๑/๒๕๕๙ ๑๐ ๑๘           ๓๐ ๒๘ 

๐๐๐ ๑๐๙ 
ศาสนาท่ัวไป 

๑/๒๕๕๙ ๙ ๑๐ ๙          ๓๐ ๒๘ 

๐๐๐ ๑๑๖ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

๑/๒๕๕๙  ๕ ๑๘ ๕         ๓๐ ๒๘ 

๐๐๐ ๑๔๗ 
พระไตรปิฎกศึกษา* 

๑/๒๕๕๙   ๒ ๓ ๕ ๖ ๑๒      ๓๐ ๒๘ 

๐๐๐ ๑๕๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 

๑/๒๕๕๙          ๒๘ ๒  ๓๐ ๒๘ 

๐๐๐ ๑๕๘ 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

๑/๒๕๕๙     ๑ ๘ ๑๕ ๔     ๓๐ ๒๘ 

๐๐๐ ๒๖๒ 
ธรรมนิเทศ 

๑/๒๕๕๙ ๑๗ ๑๐ ๑          ๓๐ ๒๘ 

๒๐๐ ๑๐๑ 
ความเป็นครูวิชาชีพ 

๑/๒๕๕๙ ๕ ๑๔ ๙          ๓๐ ๒๘ 

๒๐๐ ๑๐๒ 
ภาษาและวัฒนธรรม 

๑/๒๕๕๙ ๑ ๙ ๑๒ ๖         ๓๐ ๒๘ 

 
  



๑๐ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

  ภำคกำรศึกษำที่ ๒ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๑๐๓ 
การเมืองกับการ
ปกครองของไทย 

๒/๒๕๕๙ ๑๒ ๑๑ ๒ ๑    ๓ ๑    ๓๐ ๒๖ 

๐๐๐ ๑๑๕ 
ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 

๒/๒๕๕๙ ๖ ๙ ๙ ๓    ๓     ๓๐ ๒๗ 

๐๐๐ ๑๑๗ 
ภาษาอังกฤษช้ันสูง 

๒/๒๕๕๙ ๕ ๑๑ ๒ ๒ ๒ ๒ ๑ ๓ ๒    ๓๐ ๒๕ 

๐๐๐ ๑๓๙ 
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

๒/๒๕๕๙ ๑๑ ๖ ๖ ๑ ๓        ๓๐ ๒๗ 

๐๐๐ ๑๔๘ 
พระวินัยปิฎก 

๒/๒๕๕๙    ๒ ๗ ๙ ๗ ๒     ๓๐ ๒๕ 

๐๐๐ ๑๔๙ 
พระสตุตันตปฎิก 

๒/๒๕๕๙   ๑ ๔ ๓ ๑๒ ๔ ๓     ๓๐ ๒๔ 

๐๐๐ ๑๕๒ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 

๒/๒๕๕๙ ๒๓ ๑ ๑ ๑    ๓ ๑    ๓๐ ๒๖ 

๐๐๐ ๒๑๑ 
วัฒนธรรมไทย 

๒/๒๕๕๙  ๑๔ ๑๓          ๓๐ ๒๗ 

๐๐๐ ๑๕๙ 
เทศกาลและพิธีกรรม
ทางพระพุทธศาสนา 

๒/๒๕๕๙ ๒๐ ๗      ๓     ๓๐ ๒๗ 

๒๐๐ ๒๐๓ 
หลักการและปรัชญา

การศึกษา 

๒/๒๕๕๙ ๒ ๒๕           ๓๐ ๒๗ 

๒๐๓ ๔๒๓ 
สิ่งแวดลอ้มศกึษาส าหรบั

โรงเรียนและชุมชน 

๒/๒๕๕๙ ๒ ๑๑ ๑๔          ๓๐ ๒๗ 

  



๑๑ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

      ๒) นิสิตชั้นปีที่ ๒ 
ภำคกำรศึกษำที่ ๑ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบี
ยน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายทั่วไป 

๑/๒๕๕๙  ๒  ๔ ๒ ๕ ๑๒ ๔     ๒๙ ๒๕ 

๐๐๐ ๑๐๔ 
เศรษฐศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

๑/๒๕๕๙ ๘ ๖ ๘ ๕ ๑ ๑       ๒๙ ๒๙ 

๐๐๐ ๒๓๙ 
สถิตเิบื้องตน้และการวิจยั 

๑/๒๕๕๙ ๑๐ ๑๗  ๒         ๒๙ ๒๙ 

๐๐๐ ๒๔๒ 
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

๑/๒๕๕๙  ๕ ๑๑ ๑๑ ๒        ๒๙ ๒๙ 

๐๐๐ ๒๕๖ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 

๑/๒๕๕๙          ๒๙   ๒๙ ๒๙ 

๐๐๐ ๒๖๐ 
การปกครองคณะสงฆไ์ทย* 

๑/๒๕๕๙   ๑ ๑๕ ๑๐ ๓       ๒๙ ๒๙ 

๐๐๐ ๒๖๑ 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 

๑/๒๕๕๙ ๔ ๖ ๒ ๖ ๗ ๓ ๑      ๒๙ ๒๙ 

๐๐๐ ๒๖๓ 
งานวิจัยและวรรณกรรม
ทางพระพุทธศาสนา* 

๑/๒๕๕๙      ๑๒ ๑๔ ๓     ๒๙ ๒๙ 

๒๐๐ ๒๐๔ 
จิตวิทยาส าหรับคร ู

๑/๒๕๕๙  ๘ ๒๑          ๒๙ ๒๙ 

๒๐๐ ๒๐๕ 
นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

๑/๒๕๕๙  ๖ ๑๖ ๗         ๒๙ ๒๙ 

๒๐๓ ๔๓๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

๑/๒๕๕๙ ๓ ๒๒ ๒     ๒     ๒๙ ๒๗ 

  
 
 
  



๑๒ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ภำคกำรศึกษำที่ ๒ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๑๐๑ 
มนุษย์กับสังคม* 

๒/๒๕๕๙   ๑ ๕ ๒๐ ๓       ๒๙ ๒๙ 

๐๐๐ ๑๑๔ 
ภาษากับการสื่อสาร* 

๒/๒๕๕๙      ๑๒ ๑๕ ๒     ๒๙ ๒๗ 

๐๐๐ ๒๑๐ 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

๒/๒๕๕๙          ๒๙   ๒๙ ๒๙ 

๐๐๐ ๒๕๐ 
พระอภิธรรมปิฎก* 

๒/๒๕๕๙   ๑  ๖ ๑๕ ๕ ๑ ๑    ๒๙ ๒๗ 

๐๐๐ ๒๕๔ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 

๒/๒๕๕๙ ๑๑ ๔ ๒ ๔ ๒ ๑   ๕    ๒๙ ๒๔ 

๒๐๐ ๒๐๖ 
การพัฒนาหลักสูตร 

๒/๒๕๕๙ ๖ ๕ ๕ ๔ ๒ ๔  ๓     ๒๙ ๒๖ 

๒๐๐ ๓๐๘ 
การวัดและการ

ประเมินผลการเรียนรู ้

๒/๒๕๕๙ ๓ ๑๐ ๑๓ ๒ ๑        ๒๙ ๒๙ 

๒๐๓ ๒๐๑ 
ประวัติศาสตร์ไทย 

๒/๒๕๕๙ ๔ ๑๔ ๗ ๓     ๑    ๒๙ ๒๘ 

๒๐๓ ๒๐๒ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

๒/๒๕๕๙ ๕ ๙ ๙ ๕ ๑        ๒๙ ๒๙ 

๒๐๓ ๒๐๓ 
ประชากรศึกษา 

๒/๒๕๕๙  ๒๑ ๘          ๒๙ ๒๙ 

 
 
 
 
  



๑๓ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

      ๓) นิสิตชั้นปีที่ ๓ 
 ภำคกำรศึกษำที่ ๑ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๓๕๕ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 

๑/๒๕๕๙          ๒๕   ๒๕ ๒๕ 

๒๐๐ ๓๐๙ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนรู ้

๑/๒๕๕๙ ๑๗ ๔ ๒ ๒         ๒๕ ๒๕ 

๒๐๐ ๓๑๐ 
การบรหิารและการ

ประกันคณุภาพการศกึษา 

๑/๒๕๕๙ ๑๓ ๔ ๔ ๒ ๒        ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๓๐๕ 
ประวัติศาสตร์เอเชีย 

๑/๒๕๕๙ ๑๒ ๖ ๖ ๑         ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๓๐๑ 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

๑/๒๕๕๙  ๑๖ ๑ ๖ ๒        ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๓๐๘ 
เทคโนโลยีแผนที่ และการ
แปลความหมายแผนที ่

๑/๒๕๕๙ ๑ ๗ ๑๕ ๒         ๒๕ ๒๕ 

๒๐๐ ๓๐๗ 

การจัดการเรยีนรู ้
๑/๒๕๕๙  ๑๕ ๑๐          ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๒๐๔ 

สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยาเบื้องต้น 

๑/๒๕๕๙ ๒ ๗ ๑๔ ๒         ๒๕ ๒๕ 

 

 

 

 

 

 

  
  



๑๔ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ภำคกำรศึกษำที่ ๒ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๓๕๖ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 

๒/๒๕๕๙ ๑๗        ๘    ๒๕ ๑๗ 

๒๐๓ ๓๐๖ 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 

๒/๒๕๕๙  ๔ ๑๓ ๘         ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๓๐๗ 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

๒/๒๕๕๙  ๒๑ ๒  ๒        ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๓๐๙ 
ประวัติศาสตร์โลก 

๒/๒๕๕๙ ๒ ๕ ๖ ๗ ๓ ๒       ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๓๑๑ 
ประวัติศาสตร์ยุโรป 

๒/๒๕๕๙ ๑๓ ๓ ๓ ๑ ๓   ๒     ๒๕ ๒๓ 

๒๐๓ ๓๑๓ 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

๒/๒๕๕๙  ๘ ๑๗          ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๓๑๔ 
พุทธปรัชญาการศึกษา 

๒/๒๕๕๙ ๑๓ ๗ ๕          ๒๕ ๒๕ 

๒๐๓ ๔๑๗ 
การสอนสังคมศึกษา 

๒/๒๕๕๙ ๖ ๑๓ ๖          ๒๕ ๒๕ 

 
  



๑๕ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

      ๔) นิสิตชั้นปีที่ ๔ 
 ภำคกำรศึกษำที่ ๑ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๒๐๐ ๔๑๑ 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน ๑ 

๑/๒๕๕๙ ๘ ๑๓ ๕          ๒๖ ๒๖ 

๒๐๓ ๓๑๒ 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 

๑/๒๕๕๙ ๑๐ ๑๓ ๑ ๑     ๑    ๒๖ ๒๕ 

๒๐๓ ๔๑๘ 
การวิจัยทางสังคมศึกษา 

๑/๒๕๕๙  ๑๐ ๑๑ ๔     ๑    ๒๖ ๒๕ 

๒๐๓ ๔๑๙ 
ภูมิศาสตร์อาเซียน 

๑/๒๕๕๙ ๗ ๕ ๗ ๔ ๓        ๒๖ ๒๖ 

๒๐๓ ๔๒๑ 
ประวัติศาสตร์อเมริกา 

๑/๒๕๕๙  ๕ ๑๔ ๕ ๒        ๒๖ ๒๖ 

๒๐๓ ๓๑๖ 
การปกครองส่วนท้องถิน่ 

๑/๒๕๕๙ ๔ ๑๗ ๓ ๑    ๑     ๒๖ ๒๕ 

๒๐๓ ๔๒๙ 
นวัตกรรมการสอน

สังคมศึกษา 

๑/๒๕๕๙ ๒๔ ๒           ๒๖ ๒๖ 

๒๐๓ ๔๒๘ 
พระพุทธศาสนากับ

สังคม 

๑/๒๕๕๙ ๑๔ ๘ ๑ ๑     ๒    ๒๖ ๒๔ 

 
  



๑๖ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 ภำคกำรศึกษำที่ ๒ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๐๐๐ ๓๕๖ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 

๒/๒๕๕๙ ๒๕        ๑    ๒๖ ๒๕ 

๒๐๐ ๔๑๒ 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรยีน ๒ 

๒/๒๕๕๙ ๑๘ ๗       ๑    ๒๖ ๒๕ 

๒๐๓ ๔๒๐ 
ศึกษาอิสระทางสังคม

ศึกษา 

๒/๒๕๕๙ ๒๒ ๓           ๒๖ ๒๖ 

๒๐๓ ๔๒๒ 
การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒/๒๕๕๙ ๕ ๔ ๑๐ ๖ ๑        ๒๖ ๒๖ 

๒๐๓ ๔๒๔ 
เศรษฐกิจพอเพียงกับ

การศึกษา 

๒/๒๕๕๙ ๑๑ ๗ ๕ ๒     ๑    ๒๖ ๒๕ 

๒๐๓ ๔๒๖ 
ศิลปกรรมใน

พระพุทธศาสนา 

๒/๒๕๕๙ ๓ ๑๗ ๕ ๑         ๒๖ ๒๖ 

๒๐๓ ๔๓๑ 
สัมมนาสังคมศึกษา 

๒/๒๕๕๙ ๒ ๒๑ ๓          ๒๖ ๒๖ 

 
 
  



๑๗ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

      ๕) นิสิตชั้นปีที่ ๕ 

รหัส/ 
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ปี
กำรศึกษำ 

จ ำนวนนิสิตที่ได้เกรด 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

ลง
ทะ

เบ
ียน

เรีย
น 

จ ำ
นว

นน
ิสิต

สอ
บผ

่ำน
 

A B+ B C+ C D+ D F I S U W 

๒๐๐ ๕๑๓ 
การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ๑ 

๑/๒๕๕๙ ๑๗ ๑๐       ๑    ๒๘ ๒๗ 

๒๐๐ ๕๒๘ 
การปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา ๒ 

๒/๒๕๕๙ ๒๔ ๒      ๒     ๒๘ ๒๖ 

 
๑.๖ กำรวิเครำะห์รำยวิชำที่มีผลกำรเรียนไม่ปกติ 

รหัส/        
ชื่อรำยวิชำ 

ภำค/ ปี
กำรศึกษำ 

ควำมผิดปกติ กำรตรวจสอบ 
เหตุที่ท ำให้

ผิดปกติ 
มำตรกำรแก้ไข 

-ไม่มี-      
      

 

๑.๗ รำยวิชำที่สอนเนื้อหำไม่ครบ 
รหัส/ชื่อรำยวิชำ ภำคกำรศึกษำ ชั้นปี 

-ไม่มี-   
   

 

  



๑๘ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๑.๘ คุณภำพกำรสอน 
      ๑) รำยวิชำที่มีกำรประเมินคุณภำพกำรสอน และแผนกำรปรับปรุงจำกผลกำรประเมิน 

รำยวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 
ผลกำรประเมนิโดยนิสิต 

แผนกำรปรับปรุง 
มี ไม่มี 

๐๐๐ ๑๐๗ 
เทคนิคการศึกษาระดับอดุมศึกษา 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๐๘ 
ปรัชญาเบื้องต้น 

๑/๒๕๕๙    
 

๐๐๐ ๑๐๙ 
ศาสนาท่ัวไป 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๑๖ 
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๔๗ 
พระไตรปิฎกศึกษา* 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๕๑ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๑ 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๕๘ 
ประวัติพระพุทธศาสนา* 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๖๒ 
ธรรมนิเทศ 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๑๐๑ 
ความเป็นครูวิชาชีพ 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๑๐๒ 
ภาษาและวัฒนธรรม 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๐๓ 
การเมืองกับการปกครองของไทย 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๑๕ 
ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๑๗ 
ภาษาอังกฤษช้ันสูง 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๓๙ 
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๔๘ 
พระวินัยปิฎก 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๔๙ 
พระสตุตันตปฎิก 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๕๒ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๒ 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๑๑ 
วัฒนธรรมไทย 
 

๒/๒๕๕๙    



๑๙ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รำยวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 
ผลกำรประเมนิโดยนิสิต 

แผนกำรปรับปรุง 
มี ไม่มี 

๐๐๐ ๑๕๙ 
เทศกาลและพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๒๐๓ 
หลักการและปรัชญาการศึกษา 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๒๓ 
สิ่งแวดลอ้มศกึษาส าหรบัโรงเรยีนและ
ชุมชน 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๐๒ 
กฎหมายทั่วไป 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๐๔ 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๓๙ 
สถิตเิบื้องตน้และการวิจยั 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๔๒ 
พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๕๖ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๓ 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๖๐ 
การปกครองคณะสงฆไ์ทย* 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๖๑ 
ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๖๓ 
งานวิจัยและวรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา* 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๒๐๔ 
จิตวิทยาส าหรับคร ู

๑/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๒๐๕ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศฯ 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๓๐ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๐๑ 
มนุษย์กับสังคม* 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๑๑๔ 
ภาษากับการสื่อสาร* 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๑๐ 
ตรรกศาสตร์เบื้องต้น 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๒๕๐ 
พระอภิธรรมปิฎก* 

๒/๒๕๕๙    



๒๐ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รำยวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 
ผลกำรประเมนิโดยนิสิต 

แผนกำรปรับปรุง 
มี ไม่มี 

๐๐๐ ๒๕๔ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๔ 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๒๐๖ 
การพัฒนาหลักสูตร 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๓๐๘ 
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๒๐๑ 
ประวัติศาสตร์ไทย 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๒๐๒ 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๒๐๓ 
ประชากรศึกษา 

๒/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๓๕๕ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๕ 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๓๐๙ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้

๑/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๓๑๐ 
การบรหิารและการประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๐๕ 
ประวัติศาสตร์เอเชีย 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๐๑ 
ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๐๘ 
เทคโนโลยีแผนท่ี และการแปล
ความหมายแผนท่ี 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๓๐๗ 

การจัดการเรยีนรู ้
๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๒๐๔ 

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 
๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๓๕๖ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๖ 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๐๖ 
ภูมิศาสตร์กายภาพ 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๐๗ 
รัฐศาสตร์เบื้องต้น 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๐๙ 
ประวัติศาสตร์โลก 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๑๑ 
ประวัติศาสตร์ยุโรป 

๒/๒๕๕๙    



๒๑ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รำยวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 
ผลกำรประเมนิโดยนิสิต 

แผนกำรปรับปรุง 
มี ไม่มี 

๒๐๓ ๓๑๓ 
จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๑๔ 
พุทธปรัชญาการศึกษา 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๑๗ 
การสอนสังคมศึกษา 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๔๑๑ 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๑ 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๑๒ 
เศรษฐศาสตรเ์บื้องต้น 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๑๘ 
การวิจัยทางสังคมศึกษา 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๑๙ 
ภูมิศาสตร์อาเซียน 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๒๑ 
ประวัติศาสตร์อเมริกา 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๓๑๖ 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๒๙ 
นวัตกรรมการสอนสังคมศึกษา 

๑/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๒๘ 
พระพุทธศาสนากับสังคม 

๑/๒๕๕๙    

๐๐๐ ๓๕๖ 
ธรรมะภาคปฏิบัติ ๗ 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๔๑๒ 
ฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๒๐ 
ศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๒๒ 
การจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๒๔ 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๒๖ 
ศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๓ ๔๓๑ 
สัมมนาสังคมศึกษา 

๒/๒๕๕๙    

๒๐๐ ๕๑๓ 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๑ 
 

๑/๒๕๕๙    



๒๒ 
 
รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รำยวิชำ 
ภำค

กำรศึกษำ 
ผลกำรประเมนิโดยนิสิต 

แผนกำรปรับปรุง 
มี ไม่มี 

๒๐๐ ๕๒๘ 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ๒ 

๒/๒๕๕๙    

 

๒) กำรประเมินคุณภำพกำรสอนโดยรวม 
......................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................... 
 
๓) ประสิทธิผลของกลยุทธ์กำรสอน 

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ 

ข้อมูลป้อนกลับจำกแหล่งต่ำงๆ 
แนวทำงแก้ไข/ปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

 



๒๓ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

บทท่ี ๒ 

ผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
 

เกณฑ์การประเมินระดับปริญญาตรี 
 

เกณฑ์การประเมินที่ ๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 

ที ่ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ/สาขาวิชา 
วุฒิการศึกษา/

สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
วัน/เดือน/ปี
ที่เริ่มท างาน 

๑ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก อาจารย ์ ศศ.ม. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยันเรศวร ๐๑/๐๖/
๒๕๕๖ พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๒ ผศ.ดร. สุพรต บุญอ่อน 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย/์
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

Ph.D. (Social 
Science) 

Magadh University, 
India 

๑๔/๐๑/
๒๕๔๔ 

กศ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-
ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรร
มาธิราช 

๓ นายธีรพันธ์ เชิญรัมย ์
 

อาจารย ์ กศ.ม. (หลักสูตร
และการสอน) 

มหาวิทยาลยันเรศวร ๐๑/๐๖/
๒๕๕๙ 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

ร.บ. (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรร
มาธิราช 

๔ พระครสูิรภิูรินิทัศน์  
(ภูริณัฐ ฐิตสคโฺค) 
 

อาจารย ์ กศ.ม. (จิตวิทยาการ
แนะแนว) 

มหาวิทยาลยันเรศวร ๐๑/๐๒/
๒๕๕๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

๕ นายเนาวรตัน์ หอมขจร 
 

อาจารย ์ กศ.ม. (เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยันเรศวร ๐๑/๐๗/
๒๕๕๐ 

พธ.บ. 
(พระพุทธศาสนา) 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 



๒๔ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๑.๑-๒ สมอ.๐๘ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๑.๑-๓ สัญญาจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
เกณฑ์การประเมินที่ ๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   ผ่าน   ไม่ผ่าน 

ล าดับ ชื่อ/ฉายา/นามสกุล 
วุฒิการศึกษา  

(ป.เอก/ป.โท/ป.ตรี) 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

สาขาตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขา

ที่เปิดสอน 
๑ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก ศศ.ม. (สังคมศึกษา) 

พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
  สาขาตรง 

 สาขาสัมพันธ์ 
๒ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน  Ph.D. (Social Science) 

กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ศษ.บ. (มัธยมศึกษา-ภาษาไทย) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย/์
สาขาวิชาสังคมศึกษา 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

๓ นายธีรพันธ์ เชิญรัมย ์ กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
พธ.บ. (สังคมศึกษา) 
ร.บ. (รัฐศาสตร์) 

  สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

๔ พระครสูิรภิูรินิทัศน์ (ภูรณิัฐ) กศ.ม. (จิตวิทยาการแนะแนว) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

 สาขาตรง 
 สาขาสัมพันธ์ 

๕ นายเนาวรตัน์ หอมขจร กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) 

 สาขาตรง 
สาขาสัมพันธ์ 

 
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๑.๑.๒-๑ มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๑.๑.๒-๒ ประวัติและหลักฐานการศึกษาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๑.๑.๒-๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

  



๒๕ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

เกณฑ์การประเมินที่ ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด    ผ่าน  ไม่ผ่าน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร / หลักฐาน 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๕๕ 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  
ครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา น าเสนอคณะครุศาสตร์และ
สภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบและสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ  ในคราวประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๕๖ เมื่ อวัน พุธที่  ๒๗ 
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ วิทยาเขตนครสวรรค์ เปิดการเรียน
การเรียนการสอนด้วยหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๖ และได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา ๖ ปี  ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประเมินหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยก าหนดวิธีการประเมินหลักสูตรในรูปแบบการวิจัย 
พร้อมทั้งจัดท าคู่มือการประเมินหลักสูตรส าหรับทุกส่วนจัด
การศึกษาเพ่ือใช้ด าเนินการประเมินหลักสูตรที่เปิดสอน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาสังคมศึกษา วิทยาเขต
นครสวรรค์ ได้ด าเนินการวิจัยประเมินหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๖ เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรปี ๒๕๖๑ 

๑.๑.๑๑-๑ ค าสั่งที่ ๑๓๖/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต ครุศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
๑.๑.๑๑-๒ มติสภามหาวิทยาลัย 
๑.๑.๑๑ -๓ มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑ .๑ .๑๑ -๔  คู่ มื อการประเมินหลั กสู ตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๑.๑ .๑๑ -๕ ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ป ระ เมิ น ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธศาสตรบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๑.๑.๑๑-๖ รายงานวิจัยประเมินหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(หลักสูตร ๕ ปี) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 
การประเมินตนเอง  
ผลการประเมินตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ 

ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๑๑ 
ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ผลประเมิน   ผ่าน   ไม่ผ่าน 
 
 
 

 
 
 

  



๒๖ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๒  บัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี่ท่ี ๒.๑   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ชนิดตัวบ่งชี้     ผลลัพธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ บัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตร รูป/คน ๗ 
๒ บัณฑิตของหลักสูตรที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
รูป/คน ๕ 

๓ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินต่อบัณฑิตท้ังหมด ร้อยละ ๗๑.๔๓ 
๔ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน ๒๒.๑๗ 
๕ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านความรู้ คะแนน ๒๐.๕๐ 
๖ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะทางปัญญา คะแนน ๒๐.๗๕ 
๗ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
คะแนน ๒๓.๐๐ 

๘ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนน ๒๐.๗๕ 

๙ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ คะแนน ๒๑.๗๕ 
๑๐ ผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๖ ด้าน 

(ข้อ ๔ + ข้อ ๕ + ข้อ ๖ + ข้อ ๗ + ข้อ ๘ + ข้อ ๙) 
คะแนน ๑๒๘.๙๒ 

๑๑ ค่าเฉลี่ยของผลรวมค่าคะแนนจากการประเมินบัณฑิตทั้ง ๖ ด้าน 
(ข้อ ๑๐ ÷ ๖) 

คะแนน ๒๑.๔๙ 

๑๒ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (ข้อ ๑๑ ÷ ข้อ ๒) คะแนน ๔.๓๐ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔.๒๕ คะแนน ๔.๓๐ คะแนน ๔.๓๐ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๑-๑ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการปฏิบัติงานและ 

อัตลักษณ์ของบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.๑-๒ สูจิบัตรงานประสาทปริญญาปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
  



๒๗ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวบ่งช้ีที ่๒.๒ ร้อยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ 
 และบัณฑิตคฤหัสถ์ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตบรรพชิต   
๑ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร  รูป ๗ 
๒ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตของหลักสูตรที่ตอบแบบส ารวจ รูป ๕ 
๓ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบส ารวจต่อบัณฑิตบรรพชิต

ทั้งหมด 
ร้อยละ ๗๑.๔๓ 

๔ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ รูป ๕ 
๕ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ศึกษาต่อ รูป ๐ 
๖ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ต่อ

จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
ร้อยละ ๑๐๐ 

บัณฑิตคฤหัสถ์   
๑ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาท้ังหมดของหลักสูตร คน - 
๒ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจ  คน - 

๒.๑ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานท า  คน - 
๒.๒ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่อุปสมบท  คน - 
๒.๓ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่เกณฑ์ทหาร  คน - 
๒.๔ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ประกอบอาชีพอิสระ  คน - 
๒.๕ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  คน - 

 ๒.๖ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ศึกษาต่อ  คน - 
๓ ร้อยละของบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าต่อ

บัณฑิตคฤหัสถ์ทั้งหมด 
ร้อยละ - 

๔ จ านวนบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ปี (ไม่นับผู้อุปสมบท/เกณฑ์ทหาร/มีงานท าก่อนเข้าศึกษา/ศึกษา
ต่อ) 

คน - 

๕ ร้อยละของบัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ - 

 
  



๒๘ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

สรุปผลการด าเนินงาน 
ที ่

รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน  
๑ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดของ

หลักสูตร 
รูป/คน ๗ 

๒ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด     รูป/คน ๕ 
๓ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจต่อบัณฑิต

ทั้งหมด 
ร้อยละ ๗๑.๔๓ 

๔ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตและคฤหัสถ์ที่ตอบแบบส ารวจไม่นับรวม
บัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบทและบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อน
เข้าศึกษา 

จ านวน ๕ 

๕ จ านวนบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และจ านวน
บัณฑิตคฤหัสถ์ท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

รูป/คน ๕ 

๖ ร้อยละของบัณฑิตบรรพชิตที่ปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์และ
บัณฑิตคฤหัสถ์ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 

ร้อยละ ๑๐๐ 

๗ แปลงค่าคะแนน ๕ โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๑๐๐ คะแนน ๕ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๒.๒-๑ รายงานผลส ารวจการปฏิบัติหน้าที่สนองงานคณะสงฆ์ของบัณฑิตบรรพชิตและ

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตคฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๒.๒-๒ สูจิบัตรงานประสาทปริญญาปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 
 
 
  



๒๙ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาองค์ประกอบที่ ๒ 

จุดแข็ง 
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผลิตบัณฑิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นบรรพชิต ในขณะที่

ก าลังศึกษาอยู่และที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ได้น าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้สนองงานคณะสงฆ์ได้เป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. บัณฑิตขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะนิสิตที่มาสมัครแรกเข้ามีพ้ืนฐานไม่เป็นไปตาม

มาตรฐานซึ่งมีความหลากหลายทางเพศสภาพ จึงขาดทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร 
และการค้นคว้าเอกสาร ต าราที่เป็นภาษาอังกฤษ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นิสิตในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้มี

โอกาสเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างประเทศ จากสถาบันภาษาเพ่ือเพ่ิมทักษะในการฟังและการพูด             
ที่สามารถน าไปใช้ในได้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



๓๐ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๓  นิสิต 
 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓.๑ การรับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มีกลไก

การรับนิสิต 
- ไม่มีการน าระบบ

กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิต 
 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการน าระบบ
กลไกการรับนิสิต
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
รับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการการ
รับนิสิตจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
รับนิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่
ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็น
แนวปฏิบัติที่ดีได้
ชัดเจน 

 
 
 
  



๓๑ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

การรับนิสิต 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา ประชุมก าหนดเป้าหมายในการรับสมัครนิสิต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
สังคมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ก าหนดเป้าหมายในการรับ จ านวน 
๓๐ รูป/คน โดยการพิจารณาจากเกณฑ์ของครุสภาที่ก าหนดให้จัด
ห้องเรียนห้องละ ๓๐ คน เป็นเกณฑ์หลัก และยอดการรับนิสิตใน
ปีก่อนมาประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส านักส านักวิชาการ 
วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้จัดท าประกาศการรับสมัครประจ าปี 
พ ร้ อมทั้ งจั ดท าแผ่ นป ระชาสั ม พั น ธ์  โป ส เตอร์ และป้ าย
ประชาสัมพันธ์ โดยใช้งบประมาณของโครงการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาของวิทยา
เขตนครสวรรค์ ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ออกประชาสัมพันธ์และแนะแนว
การศึกษาตามสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการ จ าหน่ายใบสมัคร
และรับสมัครนิสิตตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม–๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ มีผู้มาสมัครเข้าศึกษาหลั กสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา จ านวน ๔๓ รูป/คน คือ บรรพชิต ๑๘ รูป 
และคฤหัสถ์ ๒๕ คน โดยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
จ านวน ๔๓ รูป/คน ซึ่งที่ผ่านมาหลักสูตรสามารถรับนิสิตได้ตาม
เป้าหมายที่ต้องการ และมีกระบวนการรับนิสิต ดังนี้     

๑. พิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน  
๒. สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้ทางพระพุทธศาสนา ความรู้

ความสามารถทั่วไป ภาษาอังกฤษ และความรู้เฉพาะสาขาวิชา (วัด
แววความเป็นครู) 

๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาคะแนนของการสอบ
ข้อเขียน โดยมีการก าหนดคะแนนขั้นต่ าของทั้ง ๔ วิชาที่ใช้ในการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าสอบสัมภาษณ์ ในการพิจารณาแต่ละปี
การศึกษาขึ้นกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่จะไม่ต่ ากว่าคะแนน
ขั้นต่ าที่ก าหนด  

๔. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  
๕. สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามหลักเกณฑ์

ที่วางไว้  

๓.๑.๑-๑ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี 
๓.๑.๑-๒ รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๓ โครงการประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๔ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคล
ทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๕ แผ่นประชาสัมพันธ์รับนิสิต 
๓.๑.๑-๖ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
๓.๑.๑-๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 
๓.๑.๑-๘ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
๓.๑.๑-๙ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องรายชื่อสอบผ่านและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
สาขาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๑๐ รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 
๔/๒๕๕๙ 
๓.๑.๑-๑๑ รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐ 
๓.๑.๑-๑๒ แผนการรับสมัครนิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.๑.๑-๑๓ โครงการประชาสัมพันธ์และแนะ
แนวการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.๑.๑-๑๔ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องการรับสมัครพระภิกษุสามเณรและบุคคล
ทั่วไปเข้าศึกษาต่อ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.๑.๑-๑๕ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประจ าปี



๓๒ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๖. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่งคะแนนการสอบสัมภาษณ์เพ่ือ

น าผลคะแนนสัมภาษณ์มาพิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาใน
หลักสูตร จ านวน ๓๐ รูป/คน 

๗. นิสิตที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเป็นนิสิตหลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปรับพ้ืนฐาน
และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และเข้าร่วมพิธีปฐมเทศนิสิต
เพ่ือรับฟังการระบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัย ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 

หลังจากรับนิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ แล้ว อาจารย์
ป ระจ าหลั กสู ตรสาขาวิช าสั งคมศึ กษ า ป ระชุ มป ระเมิ น
กระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในคราวประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสังคมศึกษา ครั้งที่  ๔/๒๕๕๙ โดย
ภาพรวมพบว่า  

๑) จุดแข็ง   
(๑) ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรมีความหลากหลาย 

๒) จุดอ่อน  
(๑) การแนะแนวและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ด าเนินการ

ในภาพรวมของวิทยาลัย ไม่สามารถท าให้กลุ่ มเป้าหมายเกิด
ความรู้ความเข้าใจข้อมูลของหลักสูตรในเชิงลึกได้  

(๒) หลักสูตรไม่สามารถเลือกแนะแนวแก่กลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะของตนเองได้  

(๓ ) กระบวนการรับนิ สิ ตของหลักสู ตรล่ าช้ า ท าให้
กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจจะเข้าศึกษาในสถานศึกษาอ่ืนก่อน 

๓) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  
(๑) อาจารย์ประจ าหลักสูตรควรออกประชาสัมพันธ์และ

แนะแนวการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา เป็นการเฉพาะ เน้นกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะสนใจสมัคร
เข้าศึกษาและจะน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนของตน 

(๒) ควรก าหนดเป้าหมายจ านวนที่จะรับเข้าศึกษา จัดท า
แผ่นประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์และแนะแนวหลักสูตรในระหว่าง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม ของทุกปี 

จากการวิเคราะห์ผู้มาสมัครเข้าศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
พบว่า นักเรียนจากโรงเรียนสนใจทั้งสายสามัญและสายปริยัติ
สามัญเข้าศึกษาในหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษาเนื่องจากหลักสูตรที่เกี่ยวกับความเป็นครู เป็นที่ต้องการของ
สังคมในปัจจุบัน 

การศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.๑.๑-๑๖ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.๑.๑-๑๗ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องรายชื่อสอบผ่านและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต
สาขาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๓๓ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ดังนั้น ในการรับนิสิตเข้าศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๐ อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทั้ง ๕ ท่าน คือ (๑) พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก 
(๒) ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน (๓) อาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ (๔) พระ
ครูสิริภูรินิทัศน์ และ (๕) อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร ได้ออก
ประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษาเป็นการเฉพาะของหลักสูตร 
ตามสถานศึกษาทั้งโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนปริยัติธรรมแผนก
สามัญ ตลอดทั้งมีหนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนิสิตไปยังวัด
ต่างๆ เพ่ือเป็นช่องทางการศึกษาแก่พระภิกษุและสามเณรที่
ต้องการเพิ่มคุณวุฒิทางการศึกษา 

แต่เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีปัจจัยแทรกซ้อนหลาย
ประการ ทั้งปัจจัยในด้านสถานภาพของหลักสูตร ๕ ปี กับ ๔ ปี 
และผู้เรียนมีแนวโน้มในการไปเรียนต่อสายวิชาชีพมากขึ้น จึงท า
ให้มีผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา จ านวน ๓๖ รูป/คน และผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนิสิต ๒๒ 
รูป/คน มีสถิติลดลงจากปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา ได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และประชุมร่วมกับส านักวิชาการ วิทยาเขต
นครสวรรค์ เพ่ือวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการสร้างความเข้าใจการเข้าศึกษา
และการใช้ชีวิตนิสิตในมหาวิทยาลัยซึ่งมีความหลากหลายโดยเพศ
และสถานภาพ 

ในวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ หลักสูตรสาขาวิชาสังคม
ศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยแบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
คือ 

ภาคเช้า  ด าเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
เสริมสร้างทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

ภาคบ่าย ด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา และกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม 
รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในภาพรวม โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เป็นผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรพร้อมทั้งนิสิตใหม่

๓.๑.๒-๑ รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่  ๑/
๒๕๕๙ 
๓.๑.๒-๒ รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑.๒-๓ ประมวลภาพกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมแก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 
๓.๑.๒-๔ ประมวลภาพกิจกรรมรับน้องของ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๑.๒-๕ รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่  ๔/
๒๕๕๙ 
๓.๑.๒-๖ รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่  ๕/
๒๕๖๐ 
๓.๑.๒-๗ ประมวลภาพกิจกรรมปรับพ้ืนฐาน
และเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่ สาขาวิชา
สังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 



๓๔ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ทุกรูป/คน โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การศึกษาให้นิสิตได้ทราบ 

ในวันที่  ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดกิจกรรมรับน้อง
สาขาวิชาสังคมศึกษา โดยเน้นความสามัคคี มีความรักกันระหว่าง
รุ่นพี่ รุ่นน้อง และมีการคัดเลือกพ่ีรหัสน้องรหัส เพ่ือให้รุ่นพี่ได้ดูแล
รุ่นน้องไปจนจบการศึกษา  

หลังจากด าเนินการกระบวนการเตรียมความพร้อมนิสิต
เรียบร้อยแล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ประชุมประเมินกระบวนการรับนิสิตในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า  

๑) จุดแข็ง   
(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ทุกท่าน 
(๒) นิสิตได้มีส่วนร่วมแสดงออกในการจัดกิจกรรมรับน้อง 

๒) จุดอ่อน  
(๑) ยังขาดการประสานงานรุ่นพี่และศิษย์เก่ามาช่วยด าเนิน

กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่ 
(๒) การจัดกิจกรรมยังไม่สามารถพัฒนาทักษะการเรียนรู้ได้

ครบทั้ง ๖ ด้าน 
(๓) ไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเตรียม

ความพร้อมแก่นิสิต 
๓) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

(๑) ควรประสานเชิญรุ่นพ่ีและศิษย์เก่าที่ประสบผลส าเร็จ
ในอาชีพมาช่วยจัดกิจกรรมในการเตรียมความพร้อม 

(๒) ควรจัดกิจกรรมที่สามารถพัฒนานิสิตให้มีความพร้อม
ด้านทักษะการเรียนรู้ทั้ง ๖ ด้าน 

(๓ ) ควรป ระสาน งานรุ่ น พ่ี ผ่ านทาง line กลุ่ ม และ 
facebook ของรุ่นพ่ีและจัดประชุมเตรียมกิจกรรมร่วมกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

(๔) ควรระดมทุนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมจากศิษย์
เก่าท่ีมีศักยภาพและเปิดโอกาสให้ศิษย์มีส่วนร่วมในกิจกรรม 

วันที่ ๖-๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หลักสูตรสาขาวิชาสังคม
ศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมปรับพ้ืนฐานและเตรียมความพร้อมแก่
นิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยความร่วมมือระหว่าง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนิสิตที่เป็นหัวหน้าห้องและแกนน า
นิสิตทุกชั้นปี ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับนิสิต

 
 
 



๓๕ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ใหม่ ใน เพ่ื อแบ่ งห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบ ในการจัดกิจกรรมและ
ประสานงานเชิญรุ่นที่และศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จเข้าร่วม
กิจกรรม โดยได้ด าเนินกิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะการเรียนรู้ของ
สาขาวิชาสังคมศึกษาทั้ง ๖ ด้าน ได้แก่  

(๑) ทักษะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(๒) ทักษะด้านความรู้ 
(๓) ทักษะด้านปัญญา 
(๔) ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(๕) ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขฯ 
(๖) ทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 

 

  



๓๖ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- ไม่มีการน าระบบ
กลไกการส่งเสริม
และพัฒนานิสิตไปสู่
การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการน าระบบกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการน าระบบกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการน าระบบกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการน าระบบกลไก
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การส่งเสริมและ
พัฒนานิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ส่งเสริมและพัฒนา
นิสิตเห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
 
  



๓๗ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิตปริญญาตรี 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ได้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาแก่
นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษาทุกปีการศึกษา และในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ ได้พิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ประกอบด้วย 

๑) อ.เนาวรัตน์ หอมขจร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ ๑  
๒) ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ ๒ 
๓) พระครูสิริภูรินิทัศน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ ๓ 
๔) พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้น

ปีที่ ๔ 
๕) อ.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ชั้นปีที่ ๕ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ได้ประชุมวางแนวทางในการให้ค าปรึกษา
แก่นิสิตในสาขาวิชา ทั้งด้านการเรียนการสอน ติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตเบื้องต้นแก่
นิสิต และให้การดูแลแก่นิสตเฉพาะรายที่มีความต้องการการดูแล
เป็นพิเศษ เช่น นิสิตที่มีผลการเรียนต่ า นิสิตที่มีข้อร้องเรียนเรื่อง
ความประพฤติ โดยเน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนิสิต อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ ๒ ครั้ง แต่นิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ตลอดภาคการศึกษา และนอกจากนั้น ได้มอบหมายให้เป็นที่
ปรึกษาแก่นิสิตเรื่องกิจกรรมพัฒนานิสิตด้วย มีหน้าที่ ในการ
วางแผนร่วมกับนิสิตด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ให้ค าปรึกษาใน
การแนะแนวทางในการด าเนินการ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินการตามแผนร่วมกับนิสิตและรายงานแก่ที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ทราบ 

อาจาย์ที่ปรึกษายังมีช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นิสิตอีก
หลายช่องทาง ได้แก่ การมาพบโดยตรงหรือผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่ง
ในตารางสอนของนิสิตทุกปีการศึกษา จะมีเบอร์โทรของอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ทุกชั้นปี 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตสาขาวิชา
สังคมศึกษา ได้ให้ค าปรึกษาแก่นิสิตตลอดปีการศึกษา ทั้งการเข้า
ไปพูดคุยในห้องเรียน นิสิตมาปรึกษาโดยตรง  

 ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสังคมศึกษา ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๐ ได้ประเมินและสรุปแนวทางในการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวแก่นิสิต พบว่า 

๓.๒.๑-๑ ค าสั่งวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ เรื่อง
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตสาขาวิชา
สังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๒.๑-๒ รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่  ๓/
๒๕๕๙ 
๓.๒.๑-๓ คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
๓.๒.๑-๔ บันทึกการให้ค าปรึกษานิสิต 
๓.๒.๑-๕ รายงานการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่  ๔/
๒๕๖๐ 
๓.๒.๑-๖ ข้อตกลงเรื่องแนวทางในการให้
ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตสาขาวิชา
สังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๓.๒.๑-๗ ตารางการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวแก่นิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 
 



๓๘ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑) จุดแข็ง   

อาจารย์ที่ปรึกษามีความชัดเจน และดูแลนิสิตตั้งแต่แรกเข้า 
จนถึงจบการศึกษา จึงมีความคุ้นเคยกับนิสิตเป็นอย่างดี   

๒) จุดอ่อน  
(๑) นิสิตจะขอค าปรึกษาทางไลน์เป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ค่อยได้

พูดคุยกันโดยตรง 
๓) แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา  

(๑) ควรมีก าหนดวัน และเวลาที่ชัดเจน เพ่ือให้ค าปรึกษา
และแนะแนวแก่นิสิตได้อย่างทั่วถึง และพูดคุยกันโดยตรง 

ดังนั้น อาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้น ากระบวนการให้ค าปรึกษาผ่าน
โปรแกรม  Sociel Medie ต่ างๆ  เช่น  Line, Facebook และ     
E-mail มาใช้ในการให้ค าปรึกษาและแนะแนวแก่นิสิตได้ปรึกษา  
และเข้าพบนิสิตมากข้ึน และในปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้ก าหนดให้มี
การจัดตารางพบอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ในตารางสอนไว้ทุกชั้นปี 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดท า
แผนพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ โดยครอบคลุมการพัฒนานิสิต และการสนับสนุน
ทรัพยากรการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร และในการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทุกครั้ง จะมีการปรึกษาเรื่องแผนกิจกรรมต่างๆ ที่
จะสามารถพัฒนานิสิตให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์
มาตรฐานของครุุสภา 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาสังคมศึกษาได้ด าเนินการ
กิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชาสังคม
ศึกษาที่วางไว้ และด าเนินการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ โดยสามารถประมวลกิจกรรมได้ดังนี้ 

๑) กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๒) กิจกรรมรับน้ องสาขาวิชาสั งคมศึกษา ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 
๓) กิจกรรมให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
๔) กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕) กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริ ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๙ 

๓.๒.๒-๑ แผนพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชา
สังคมศึกษ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓ .๒ .๒ -๒  โค ร งก า ร /ร าย ง าน ผ ล ก า ร
ด าเนินการโครงการ 
๓.๒.๒-๓ สรุปผลการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตตามแผนพัฒนา
ศั กยภ าพนิ สิ ตสาขาวิช าสั งคมศึ กษ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ 
๓.๒.๒-๔ รายงานการประชุมประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 
๕/๒๕๕๙ 
๓.๒.๒-๕ รายงานการประชุมประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 
๗/๒๕๕๙ 
๓.๒.๒-๖ แผนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างความเป็นครู ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
 



๓๙ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๖) กิจกรรมมหาจุฬาวิชาการ "เสริมสร้างองค์ความรู้ สู่

ประชาคมอาเซียน" 
๗) กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เขตปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา 
๘) กิจกรรมการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจ าปี ๒๕๕๙ 
๙) กิจกรรมฝึกอบรมการสร้างสื่อการสอนแก่นิสิต 
๑๐) กิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพครู 
ในคราวประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

ครั้งที่  ๕/๒๕๕๙ ได้ประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพนิสิตที่ผ่านมา ซึ่งมีจุดที่ควรต้องปรับปรุงพัฒนาตามที่คุรุ
สภาแนะน าเมื่อครั้งที่คณะอนุกรรมการประเมินมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ซ่ึงน าโดย  

- ศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานอนุกรรมการ  
- รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี อนุกรรมการ  
- รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ อนุกรรมการ  
- รศ.มัณฑรา ธรรมบุศย์ อนุกรรมการ  
- นางสาวกฤตวรรณ เกิดนาวี ผู้อ านวยการกลุ่มมาตรฐาน

การประกอบวิชาชีพ อนุกรรมการและเลขานุการ 
- นางสาวภัทราวจี ธีรกีรยุต นักวิชาการ ผู้ประสานงาน  

เข้าตรวจประเมินมาตรฐานการผลิตและมาตรฐานบัณฑิตตาม
สภาพจริง หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต (๕ ปี) หลักสูตรปรับปรุง 
พุทธศักราช ๒๕๕๖ สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค์ วันจันทร์ที่  ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่
แนะน าให้จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพนิสิตโดยให้เป็นกิจกรรมที่
เสริมสร้างความเป็นครู นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียนการสอน 
และกิจกรรมที่จัดโดยภาพรวมของวิทยาเขต 

ซึ่ งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น า เข้ าสู่ การประชุม เพ่ื อ
ปรึกษาหารือในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา
สังคมศึกษา ตั้งแต่ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ ซึ่งมีมติให้ด าเนินการตามแผน
กิจกรรม เสริมความเป็ นครู ในปี การศึ กษา ๒๕๖๐  โดยมี
รายละเอียดตามแผนการด าเนินการดังนี้ 

 
 
 
 



๔๐ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ชั้นปีที่ ๑ 

ภาคเรียนที่  ๑ โครงการให้ความรู้เรื่องประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ภาคเรียนที่  ๒  โครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อเพ่ิมศักยภาพความเป็นครู 

ชั้นปีที่ ๒ 
ภาคเรียนที่ ๑ โครงการนิสิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ภาคเรียนที่ ๒ โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนและวาทะ

กรรมส าหรับครู 
ชั้นปีที่ ๓ 

ภาคเรียนที่ ๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
แผนการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

ภาคเรียนที่ ๒ โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
ชั้นปีที่ ๔ 

ภาคเรียนที่ ๑ โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริฯ 
ภาคเรียนที่  ๒  โครงการทดสอบการสอนก่อนออก

ปฏิบัติการสอน 
ชั้นปีที่ ๕ 

ภาคเรียนที่ ๑ โครงการสัมมนานิสิตปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๒ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเพ่ือสอบ
บรรจุครูผู้ช่วย 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 

 
  



๔๑ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๓ ผลที่เกิดกับนิสิต 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้  

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตามค าอธิบาย
ในตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผล
การด าเนินงานที่
ดีขึ้นในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัวบ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทุก
เรื่องตามค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเรื่อง 

- มีผลการด าเนินงานที่
โดดเด่น เทียบเคียง
กับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน และ
กรรมการผู้ตรวจ
ประเมินสามารถให้
เหตุผลอธิบายว่าเป็น
ผลการด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่างแท้จริง 

 

การคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตร (รายงาน ๔ ปีรวมปีประเมิน) 
             นิสิตคงอยู่ 
ปีท่ีรับเข้า 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๒๕๕๖ ๓๙ ๓๒ ๒๗ ๒๖ 
๒๕๕๗  ๓๖ ๓๒ ๒๖ 
๒๕๕๘   ๓๐ ๒๗ 
๒๕๕๙    ๓๐ 

 
  



๔๒ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

การส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร (ข้อมูล ๔ ปีนับรวมปีประเมิน) 

จ านวนนิสิตที่
รับเข้า 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 
ร้อยละ 

๑๓ ๑๔* ๑๐๗.๖๙       
๙   ๗ ๗๗.๗๘     

๑๐     ๔ ๔๐.๐๐   
๑๙       ๗ ๓๖.๘๔ 

 

*หมายเหตุ : ย้ายจากสาขาวิชาอ่ืนเข้ามาตอนชั้นปีที่ ๓ 
 
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนนการประเมิน 

๒๕๕๘ 
คะแนนการประเมิน 

๒๕๕๙ 
๑ ด้านบริบทเน้นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ๔.๓๒ ๔.๓๘ 
๒ ด้านปัจจัยน าเข้า  ๔.๓๙ ๔.๔๒ 
๓ ด้านกระบวนการ ๔.๔๗ ๔.๔๙ 

 คะแนนเฉลี่ย ๔.๓๙ ๔.๔๓ 
 
ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต 

ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนของนิสิตผ่านช่องทางกล่อง

รับความคิดเห็น และช่องทางผ่าน Webpage, Facebook, Line และมีกระบวนการในการน าเข้าสู่การพิจารณา
ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา เมื่อมติเป็นเช่นไรก็เรียกคู่กรณีมาพูดคุยและหา
ทางออกร่วมกัน แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถแก้ปัญหาในรูปของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ก็จะท าบันทึกถึง
ผู้บริหารของวิทยาเขตให้ช่วยด าเนินการต่อไป 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ไม่มีเรื่องที่นิสิตร้องเรียน จึงไม่มีการ
น าเข้าสู่การพิจารณาฯ 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๓ คะแนน ๓ ไมบ่รรลุ 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๓.๓-๑ รายงานสถิตินิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕– ๒๕๕๙ 



๔๓ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๓.๓-๒ รายงานสถิตินิสิตเข้าศึกษาและส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕– ๒๕๕๙ 
๓.๓-๓ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพของหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
๓.๓-๔ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพของหลักสูตร

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๓ 

จุดแข็ง 
 ๑. หลักสูตรมีกลไกลการดูแลนิสิตอย่างเป็นระบบ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ 
 ๒. ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการฝึกสอน  
 ๓. ควรมีการวางแผนในการก าหนดการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมศักยภาพความเป็นครู 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
 ๒. ควรพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการสอนเพ่ือให้นิสิตได้ฝึกประสบการณ์ด้านการสอน 
 ๓. ควรก าหนดแผนการจัดกิจกรรม/โครงการเสริมความเป็นครูพร้อมทั้งติดตามการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



๔๔ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๔  อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- ไม่มีการน าระบบ
กลไกการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
ไปสู่การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการน าระบบกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการน าระบบกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการน าระบบกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการน าระบบกลไก
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ไปสู่
การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์จาก
ผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
บริหารและพัฒนา
อาจารย์เห็นชัดเป็น
รูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
  



๔๕ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

การรับอาจารย์ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้มีการ

วางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากรของ
วิทยาลัย 

หลักสูตรมีระบบการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ
และความเชี่ยวชาญตรงตามกับสาขาวิชา รวมทั้งมีการพัฒนา
อาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้หลักสูตร/สาขาวิชาฯมี
ความเข้มแข็ง เน้นให้อาจารย์ในหลักสูตรฯ สามารถส่งเสริมการ
ท างานตามความช านาญของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบการรับ และแต่ งตั้ งอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ต ร มี
กระบวนการ ดังนี้ 

๑) วิเคราะห์อัตราก าลังโดยค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร สกอ. 

๒) ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับความต้องการของหลักสูตร 

โดยมีขั้นตอนการรับและบรรจุอาจารย์ใหม่ ยึดแนวปฏิบัติตาม
ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลและแนวปฏิบัติของวิทยาเขต ดังแผนผังการด าเนินการ ๑๙ 
ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑ จัดท าประกาศรับสมัครสายวิชาการ/สาย
ปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่   ๒ จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบ
คัดเลือก 

ขั้นตอนที่  ๓ จัดท าบันทึกลงนามในประกาศและค าสั่ง 
ขั้นตอนที่  ๔ รับสมัครบุคลากร 
ขั้นตอนที่  ๕ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
ขั้นตอนที่  ๖ จัดท าบันทึกข้อความขอข้อสอบของส่วนงาน

ที่เปิดรับสมัคร 
ขั้นตอนที่  ๗ จัดท าบันทึกข้อความขอใช้ห้องสอบข้อเขียน

และห้องสอบสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนที่  ๘ จัดสอบ ส่งข้อสอบให้ส่วนงานตรวจและ

รวบรวมคะแนน 
ขั้นตอนที ่ ๙ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนที่  ๑๐ พิมพ์ฐานข้อมูลของผู้ที่เข้าสอบ 

๔.๑.๑-๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬลง
กรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล 
๔.๑.๑-๒ แผนการพัฒนาบุคลากรของวิทยา
เขตนครสวรรค์ และของหลักสูตร 
๔.๑ .๑ -๓  ค าสั่ งแต่ งตั้ งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
๔.๑.๑ -๔  ขั้นตอนการสอบคัดเลือกเป็น
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 



๔๖ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ขั้นตอนที่  ๑๑ ท าบันทึกข้อความเชิญคณะกรรมการเข้า

ร่วมสอบสัมภาษณ ์
ขั้นตอนที่   ๑๒ โทรแจ้งคณะกรรมการ ผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ เข้าร่วมสอบสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนที่  ๑๓ สรุปผลคะแนนผู้เข้าสอบสัมภาษณ ์
ขั้นตอนที่  ๑๔ จัดท าประกาศผลการสอบสัมภาษณ์ 
ขั้นตอนที่  ๑๕ จัดท ารายงานการประชุม 
ขั้นตอนที่   ๑๖ จัดท ารายงานผลการสอบคัดเลือกเพ่ือ

บรรจุและแต่งตั้ง 
ขั้นตอนที่  ๑๗ จัดท าบันทึกลงนามในประกาศผลการสอบ

คัดเลือก 
ขั้นตอนที่  ๑๘ จัดท าหนังสือส่งตัวให้ส่วนงานและกองคลัง

และทรัพย์สิน 
ขั้นตอนที่  ๑๙ นัดรายงานตัวผู้ที่สอบผ่าน 

หลักสูตรได้มีการทบทวนกระบวนการคัดเลือกและได้ปรับปรุง 
กระบวนการพิจารณาโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาของการ
สอบแต่ละอย่างไว้อย่างชัดเจน จัดท าแบบฟอร์มการให้คะแนน
ส าหรับกรรมการแต่ละคน คะแนนของการสอบทุกส่วนจะน าเข้าสู่
ที่ประชุมของคณะกรรมการเพ่ือหาข้อสรุปว่าจะรับหรือไม่รับ 
ก่อนน าไปท าเป็นประกาศผลการคัดเลือก 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรได้รับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจ าหลักสูตรใหม่ ๑ ท่าน แทนอาจารย์รุ่งอรุณ อบเชย ซึ่งได้สีย
ชีวิตลง ได้แก่ อาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาตรง
ตามที่หลักสูตรต้องการ โดยร่วมกับวิทยาเขตด าเนินการตาม
ขั้นตอน ๑๙ ขั้นตอนที่วางไว้ 
การบริหารอาจารย์ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ 
เพ่ือก าหนดแนวทางการบริหารอาจารย์ มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบในหลักสูตร ด าเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคนใหม่ คือ อาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ และสร้างขวัญและ
ก าลังใจตามแนวทางที่ก าหนด อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ประจ า และบุคลากรทุกคนได้ไปประชุม สัมมนา และอบรมระยะ
สั้นเพ่ือพัฒนาตนเองภายใต้งบพัฒนาตนเอง ส่วนการอบรมที่
นอกเหนือจากงบพัฒนาตนเอง คือ การเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ในหัวข้อ "โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอทุน

๔.๑ .๒ -๑  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๙ 
๔ .๑ .๒ -๒  โค ร งก า ร พั ฒ น าข้ อ เส น อ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๔.๑.๒-๓ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔ 
๔.๑.๒-๔ ตารางสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๔.๑.๒-๕ รายงานผลการประเมินความพึง



๔๗ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
สนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ วิทยาเขต
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ จ านวน 
๕ รูป/คน และโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
รุ่นที่  ๔  มีอาจารย์ประจ าเข้าร่วม ๒ รูป/คน ณ วิทยาเขต
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

จากประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๕๙ ผลการประเมินระบบการบริหารอาจารย์ พบปัญหา
ว่า การสร้างขวัญและก าลังใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มี
ทิศทางที่ชัดเจน อาจารย์บางท่านยังไม่ได้บรรจุเป็นบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย เป็นเพียงลูกจ้างชั่วคราว จึงท าให้การปฏิบัติงานไม่
มั่นคงเท่าที่ควร จึงมีมติแจ้งให้วิทยาเขตทราบถึงอัตราก าลังและ
ความจ าเป็นในการบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวให้
เป็นบุคลากรในงบประมาณ และหลักสูตรมีอาจารย์ใหม่ ๑ ท่าน 
ได้แก่  อาจารย์ธีรพันธ์  เชิญรัมย์  เห็นควรได้รับการดูแลให้
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอน (coaching) 
มติที่ประชุมจึงมอบหมายให้สอนคู่กับ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์สอนมาไม่น้อยกว่า ๑๕ 
ปี และผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อระบบการบริหารอาจารย์อยู่ในระดับดี มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๒ 
คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ได้รับการสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาเขต (ใน
งบประมาณ) จ านวน ๒ รูป/คน ได้แก่ พระครูใบฏีกามณฑล เขม
โก และอาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 

พอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๔.๑ .๒ -๖  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ข้อเขียนและสัมภาษณ์เป็นบุคลากรวิทยา
เขตนครสวรรค์ 

การส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้มีการ

ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ ของหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา (๕ ปี ) ปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๕๖ ได้แก่ 

๑) การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๑.๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวความเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ 

ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และคณะครุศาสตร์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๑.๒) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริม
ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวกับการเรียน
การสอนและที่ตรงสาขาวิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุน

๔.๑ .๓ -๑  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสั งคมศึกษา (๕  ปี ) ปรับปรุง
พุทธศักราช ๒๕๕๖ (มคอ.๒) 
๔.๑.๓ -๒  หลักฐานการลาศึกษาต่อของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๑.๓-๓ มติคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารย์ 
๔ .๑ .๓ -๔  โค ร งก า ร พั ฒ น าข้ อ เส น อ
โครงการวิจัยเพ่ือขอทุนสนับสนุนการวิจัย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๔.๑.๓-๕ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย



๔๘ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ
ในองค์กรต่างๆ การสัมมนาทางวิชาการทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ด้านการสอน
และภาษา 

๒) การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
๒.๑) การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล 
(๑) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริม

ประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยด้านการสอนและ
สาขาวิชาสังคมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์

(๒) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่
ทันสมัยและบู รณาการกับพุทธวิธีการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลที่ทันสมัยและตามสภาพจริง 

๒.๒) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
(๑) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่

เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
(๒) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการด้าน

การศึกษาและสังคมศึกษา 
(๓) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งการ

วิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
(๔) จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
(๕) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่างๆ ของ

คณะครุศาสตร์ 
(๖) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่างๆ 

ของวิทยาเขต คณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
ซึ่งที่ผ่านมาหลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรไป

ศึกษาต่อ จ านวน ๔ รูป/คน ได้แก่ 
๑) พระครูสิริภู รินิทัศน์  ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์  

๒) พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก ศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

รุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔ 
๔.๑.๓ -๖  เอกสารหลักฐานการเข้าร่วม
โครงการอบรม สัมมนา ประชุมของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
๔.๑ .๓ -๗  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 
๔/๒๕๖๐ 
๔.๑ .๓ -๘  สัญญางานวิจัยเรื่องโรงเรียน
ผู้สูงอายุ : การจัดสวัสดิการและสุขภาวะใน
ภาคกลาง 
๔ .๑ .๓ -๗  ห นั งสื อ ตอบ รับ การตี พิ มพ
บ ท ค ว า ม วิ ช า ก า ร ว า ร ส า ร สั ก ท อ ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
๔.๑.๓-๘ บทความวิชาการของอาจารย์
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 



๔๙ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๓) อาจารย์ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๔) อาจารย์เนาวรัตน์ หอมขจร ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนางานวิชาการเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน ๑ ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน ขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ ขณะนี้อยู่ในการ
พิจารณาของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าร่วม
ประชุม สัมมนา อบรม ตามกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่จัดโดยส่วน
งานและหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการพัฒนาความรู้เพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ โครงการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพ่ือขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และโครงการ
ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เป็นต้น 

จากการประเมินกระบวนการในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ พบว่า ยังมีจุดอ่อนที่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีผลงานวิจัยที่เป็นรูปธรรม ยกเว้น 
ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน นอกนั้น ไม่มีผลงานวิจัย ไม่มีบทความทาง
วิชาการที่ตีพิมเผยแพร่ และเอกสารประกอบการสอนที่เป็น
รูปธรรม ดังนั้น มติที่ประชุมจึงมีมติร่วมกันว่า ใน ๑ ปีการศึกษา 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จะต้องมีผลงานวิชาการดังนี้ 

๑) ผลงานวิจัย จ านวน ๑ เรื่อง ในรอบ ๒ ปี (อาจเป็นวิจัย
เดี่ยวหรือวิจัยร่วม) 

๒) บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI จ านวน ๑ เรื่องต่อปี 

๓) เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ/ต ารา/งานแปล 
ประเภทใดประเภทหนึ่ง จ านวน ๑ เรื่องต่อไป 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ก าลังด าเนินการจัดท าวิจัย จ านวน 
๑ เรื่อง คือ งานวิจัยเรื่องโรงเรียนผู้สูงอายุ : การจัดสวัสดิการและ
สุขภาวะในภาคกลาง โดยมี ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน อาจารย์
ประจ าหลักสูตร เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย มีพระครูสิริภูรินิทัศน์, 
พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก และนายธีรพันธ์ เชิญรัมย์ เป็นผู้วิจัย



๕๐ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ร่วม นอกจากนี้ มีอาจารยอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ รูป 
ได้แก่ พระครูสิริภูรินิทัศน์ และพระครูใบฏีกามณฑล เขมโก ส่ง
บทความทางวิชาการตีพิมพ์วารสารสักทอง ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร (TCI ฐาน ๑) ก าลังด าเนินการตีพิมพ์ในฉบับที่ ๒ 
เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๐  
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 

 
 
  



๕๑ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ คุณภาพอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 

ผลการด าเนินงาน 

ที ่ ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน 

การประเมินตนเอง 
๑ ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ๕ 
๒ ๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ๑.๖๗ 
๓ ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ 
๔ ๔.๒.๔ จ านวนบทความทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ี

ได้รับการอ้างอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

- 

๕ ผลรวมค่าคะแนนการประเมินตนเอง ในข้อ ๑ ถึงข้อ ๓ ๘.๖๗ 
๖ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินตนเอง (หลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หา

ค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย ๓ / หลกัสูตรระดับปริญญาเอก หาค่าเฉลี่ยโดยหารด้วย ๔) 
๒.๘๙ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๒.๘๙ คะแนน ๒.๘๙ ไมบ่รรลุ 

 

 ๔.๒.๑ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๕ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน ๑ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ ๒๐ 
๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยก าหนดให้

คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 
คะแนน ๕ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ ๕ บรรลุ 

 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  ๔.๒.๑ - ๑ ส าเนาใบรับรองการจบการศึกษาระดับปริญญาเอกของ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
 
 



๕๒ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๔.๒.๒ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๕ 
๒. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รูป/คน ๑ 
๓. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๐ 
๔. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยก าหนดให้

คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
คะแนน ๑.๖๗ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๒๐ ๑.๖๗ ไม่บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  ๔.๒.๒ - ๑ ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
  

 ๔.๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   ผลงานทางวิชาการ 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง - 
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๑ 
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง - 
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง - 
๕ จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง - 

๕.๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ เรื่อง - 
๕.๒ จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง - 
๕.๓ จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแล้ว 
เรื่อง - 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ 

เรื่อง - 

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว เรื่อง - 
๕.๖ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง - 

 
 



๕๓ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลงานสร้างสรรค์ 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน - 
๒ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน - 
๓ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน - 
๔ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน - 
๕ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน - 

 

ผลการด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี   
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด รูป/คน ๕ 
๒ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
๐.๔๐ 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์  
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ ๘ 

๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดยก าหนดให้ 
คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 

คะแนน ๒ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๘ ๒ ไมบ่รรลุ 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

  ๔.๒.๓ - ๑ หนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความวิชาการของ ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
SHODH DRISHTI (An International Refereed Research Jaurnal) 
ISSN : 0976-6650 

 
 
 
  



๕๔ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้  

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในบางเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายในตัว
บ่งชี้   

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล
การด าเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
ค าอธิบายใน 
ตัวบ่งชี้  

- มีแนวโน้มผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้น
ในทุกเรื่อง 

- มีผลการ
ด าเนินงานที่โดด
เด่น เทียบเคียงกับ
หลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่ม
เดียวกันโดยมี
หลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายว่าเป็นผล
การด าเนินงานที่
โดดเด่นอย่าง
แท้จริง 

  

  



๕๕ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

การคงอยู่ของอาจารย์ 

ที ่
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สถานะของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สถานะของอาจารย์ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

คงอยู่ เกษียณ ลาออก คงอยู่ เกษียณ ลาออก 
๑ พระครูใบฎีกามณฑล เขมโก       
๒ ผศ.ดร. สุพรต บุญอ่อน       
๓ นายรุ่งอรุณ อบเชย     เสียชีวิต   
๔ พระครูสิริภูรินิทัศน์        
๕ นายเนาวรัตน์ หอมขจร       
๖ นายธีรพันธ์ เชิญรัมย์       

 

ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 

ที ่ รายการประเมิน 
คะแนนประเมินประจ าปีการศึกษา 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - ๔.๔๐ ๔.๕๐ 
๒ กระบวนการบริหารหลักสูตร - ๔.๒๖ ๔.๓๗ 
๓ กระบวนการเรียนการสอน - ๔.๑๒ ๔.๒๐ 
๔. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - - ๔.๑๐ 
 คะแนนเฉลี่ย - ๔.๒๖ ๔.๒๙ 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๔ คะแนน ๔ คะแนน ๔ บรรลุ 

 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๔.๓-๑ สถิติการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔.๓-๒ รายงายผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 
  



๕๖ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔ 
 
จุดแข็ง 
 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือปรึกษากันอย่างสม่ าเสมอ 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกยังไม่จบการศึกษา 

๒. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีน้อย 
๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนมากยังไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรมีมาตรการการติดตามให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกให้ด าเนินการจบ
การศึกษา 
 ๒. ควรมีการอบรม สัมมนา ให้ความรู้แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องการท างานวิชาการ ทั้งงานวิจัย งาน
บทความวิชาการ และงานเอกสารประกอบการสอน เพ่ือให้มีผลการวิชาการ และควรหาแหล่งตีพิมพ์ที่ได้
มาตรฐาน 
 ๓. ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 

 

  



๕๗ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๕ หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- ไม่มีการน าระบบ
กลไกการพัฒนา
และบริหารจัดการ
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฎิบัติ/ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการน าระบบกลไก
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การพัฒนาและ
บริหารจัดการสาระ
ของรายวิชาใน
หลักสูตรจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
พัฒนาและบริหาร
จัดการสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง



๕๘ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการ

ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างหลักสูตรวิชาชีพครูที่ตระหนักให้
ผู้เรียนมีความรอบรู้และใฝ่รู้ด้านวิชาการ มีจิตวิทยาความเป็นครู 
และจิตส านึกในการบริการ และช่วยเหลือบุคคลตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพบนพ้ืนฐานของคุณธรรม มนุษยธรรม และเป็นแบบอย่างที่
ดีของสังคม  

จึงน าไปสู่การแต่งตั้งอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์
และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ.๒๕๕๔ เมื่อเรียบร้อยแล้ว
ได้น าเสนอคณะครุศาสตร์และสภาวิชาการพิจารณาเห็นชอบ และ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ 
เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ 

หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร
อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือคอยก ากับดูแลการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา ให้ตรงตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการออกแบบ
หลักสูตร และน าข้อสรุปในการประชุมกรรมการประจ าหลักสูตร
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยเป็นล าดับต่อไป และ
หลักสูตรฯ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลให้มีการเรียนการสอนตรงตาม
มาตรฐานที่ ก าหนดโดยคุรุสภา จึงต้องได้รับการพิจารณา
ตรวจสอบและประเมินเพ่ือการรับรองจากคุรุสภา ซึ่งเมื่อวันที่ ๑ 
สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา หลักสูตรฯ ได้รับการตรวจ
ประเมินมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐาน
บัณฑิต จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานหลักสูตร 
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต ของคุรุสภา และให้

๕.๑.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) 
๕.๑.๑ -๒  มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ผ่านการ
รับทราบเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
๕ .๑ .๑ -๓  ก าห น ดการต รวจป ระ เมิ น
หลักสูตรจากคุรุสภา 
๕.๑.๑-๔ ข้อเสนอแนะจากคุรุสภา 
๕.๑ .๑ -๕ รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาสังคมศึกษา ครั้งที่ ๔/
๒๕๖๐ 
๕.๑.๑ -๖ รายงานการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
 
 
 



๕๙ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงไว้ เพ่ือเสนอขอการ
รับรองหลักสูตรต่อไป 

จากการประเมินกระบวนการการด าเนินการของหลักสูตรทั้ง
มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานบัณฑิต และมาตรฐานบัณฑิตจากคุรุ
สภา น าไปสู่การการประชุมปรับปรุงกระบวนการให้เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของคุรุสภา และเป็นการติดตามการด าเนินการใน
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกครั้ง ขณะนี้อยู่ ในขั้นของ
การด าเนินการสรุปผลและรายงานคุรุสภารับรองหลักสูตร 

และผลการจากประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตร นิสิตให้ข้อเสนอแนะในการออกผลการเรียนของ
อาจารย์มีความล่าช้า และในบางรายวิชาอาจารย์ไม่ค่อยเข้าสอน
และไม่ได้แจ้งล่วงหน้า ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่  ๔/๒๕๖๐ ได้วางแนวทางการ
ด าเนินการออกผลการศึกษาแก่นิสิต โดยเฉพาะอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีความตรงเวลา และเน้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้เข้าสอนทุกครั้ง ถ้าไม่ว่างให้แลกชั่วโมงสอนหรือให้ใบงาน
ล่วงหน้าแก่นิสิต ซึ่งจะเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ก าหนดให้
มีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยทุกๆ ๕ ปี มีการก าหนด
รายละเอียดประกอบเนื้อหาในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสภาวิชาชีพครู เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ.
๒ ๕ ๕ ๔  มี ก ารป รับ ป รุ งทั้ ง ในด้ าน ป รัชญ าขอ งหลั กสู ต ร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร รายวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชา ทั้ง ๔ หมวดวิชา คือ หมวดวิชาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะด้าน (แกนพระพุทธศาสนา) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) และหมวดวิชาเฉพาะสาขา (วิชาเอก)  

การประเมินกระบวนการหลังจากที่ได้พัฒนาหลักสูตร ในช่วง
ต้นนั้นจะสามารถประเมินได้จากค่าคะแนนการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา และจากการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา จากผลของการประเมินจะพบว่า 

๕.๑.๒ -๑  มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ผ่านการ
รับทราบเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๔
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
๕.๑.๒-๒ ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์ 
(หลักสูตร ๕ ปี ) สาขาวิชาสั งคมศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๖ 
๕.๑.๒ -๓  รายงานการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี ต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๑.๒ -๔  รายงานการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตปีสุดท้ายต่อคุณภาพหลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๑ .๒ -๕  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 



๖๐ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ปัญหาหลักที่นิสิตให้ความเห็นว่า ควรน ามาปรับปรุงคือ เรื่องการ
ควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการศึกษา และ
เรื่องผลที่เกิดกับนิสิตที่สามารถแบ่งเป็นรายละเอียดใหญ่ๆ ได้ 
ดังนี้ 

- การออกผลการศึกษาของอาจารย์มีความล่าช้า 
- การเข้าสอนในบางรายวิชายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
- อาจารย์มีเวลาในการแนะน าทางวิชาการไม่เพียงพอ 
- ความเข้มข้นของเนื้อหาในรายวิชาน้อยเกินไป 
- ควรเพิ่มการศึกษาดูงานจากสถานที่จริงให้มากขึ้น 
- ขาดเอกสารประกอบการสอนและหนังสือที่เกี่ยวข้อง 

จากข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ได้รับจากนิสิต หลักสูตรฯ จะได้น าไป
ปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 

 
 
 
  



๖๑ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- ไม่มีการน าระบบ
กลไกการวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนไปสู่
การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการน าระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการน าระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการน าระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

 

- มีระบบ มีกลไกการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการน าระบบกลไก
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนไปสู่การ
ปฏิบัติ/ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอนจากผลการ
ประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
วางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
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คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

การก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ประชุม

อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาอาจารย์ในสาขาวิชา ก าหนด
และพิจารณาผู้ สอนตามความเชี่ ยวชาญ /ความสามารถ/
คุณสมบัติ/คุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณความเห็นชอบให้ผู้สอนได้สอนตามความเหมาะสมตามมติ
ของที่ประชุมของหลักสูตร คือ 

๑) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/ปริญญาเอกทาง
การศึกษา หลักสูตรและการสอน สังคมศึกษา การบริหาร
การศึกษา หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องสัมพันธ์  

๒) มีประสบการณ์สอน ๑ ปีขึ้นไป 
๓) มีผลงานสร้างสรรค์ท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
๔) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, 

Excel, PowerPoint ได้ด ี
๕) เข้าใจระบบวัฒนธรรมองค์การดี 
๖) เป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ 

โดยมีกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นตามข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย 

- แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
- ก าหนดภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอนตามวุฒิการศึกษา และ

ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมการ

ประชุมเพ่ือจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
- อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนลงเวลาการ

ปฏิบัติงานทุกครั้ง  
- มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา 

๕.๒.๑ -๑  มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๒ .๑ -๒  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสู ตรสาขาวิชาสั งคมศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐  
๕.๒.๑-๓ ตารางสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๔ ตารางแสดงคุณวุฒิ/คุณสมบัติ
อ าจ ารย์ ผู้ ส อน สาขาวิ ช าสั งคมศึ กษ า 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๕  
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ 
(มคอ.๓ และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึกษา ได้
ด าเนินการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. ๓ และ 
มคอ.๔ ทุกรายวิชาที่ เปิดการเรียนการอสอนตามตารางสอน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยก าหนดให้มีการส่ง มคอ. ก่อน
สอน มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 
เพ่ือติดตามการจัดการเรียนการสอน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ านวน ๗ 
ครั้ง และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก าหนดเป็นปฏิทินการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาสังคมศึกษาไว้เดือนละ ๑ ครั้ง รวม
เป็น ๑๒ ครั้ง และมีแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

๕.๒.๒ -๑ มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๒.๒-๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๒.๒-๓ ตารางสอนสาขาวิชาสังคมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๒ .๒ -๔  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสู ตรสาขาวิชาสั งคมศึกษา 
ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
๕.๒.๒-๕ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 
เรื่องปฏิทินการประชุมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการ
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา เพ่ือพิจารณาการบูร
ณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยแจ้งให้ผู้สอนระบุการบูรณาการไว้ใน มคอ.๓ 
และ มคอ.๔  

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับ
โครงการศึกษาดูงานในโครงการพระราชด าริ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดเชียงราย มีการบูรณาการเข้ากับ ๖ รายวิชา ของนิสิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา ชั้นปีที่ ๔ ประกอบด้วย 

๑) รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒ ผู้สอน ผศ.ดร. 
สุพรต บุญอ่อน  

๒) รายวิชาศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา ผู้สอน พระมหาไฮ้ 
ธมฺมเมธี  

๓) รายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ ผู้สอน อาจารย์
เนาวรัตน์ หอมขจร  

๔) รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา ผู้สอน อาจารย์
ธีรพันธ์ เชิญรัมย์  

๕) รายวิชาศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา ผู้สอน พระครูใบฏี
กามณฑล เขมโก 

๖) รายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา ผู้สอน  พระครูสิริภูรินิทัศน์ 

๕.๒ .๓ -๑  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครังที่ 
๗/๒๕๕๙ 
๕.๒ .๓ -๒  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครังที่ 
๑/๒๕๖๐ 
๕ .๒ .๓ -๓  รายงานผลการด า เนิ นการ
โครงการบูรณาการศึกษาดูงานโครงการ
พระราชด าริ 
๕.๒.๓-๔ มคอ.๓ รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ๒, รายวิชาศึกษาอิสระทาง
สั ง ค ม ศึ ก ษ า ,  ร า ย วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม , 
รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา, 
รายวิชาศิลปกรรมในพระพุทธศาสนา , 
รายวิชาสัมมนาสังคมศึกษา  
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ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา ประชุมสรุปประเมินกระบวนการในการก าหนดผู้สอน การ
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.๓ 
และ มคอ.๔) และการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พบว่า  

๑) การก าหนดอาจารย์พิเศษ หลักสูตรยังไม่สามารถ
ก าหนดตามความต้องการของหลักสูตรได้ ยังเป็นหน้าที่ของส านัก
วิชาการในการด าเนินการให้ 

๒) การก ากับติดตามการจัดท า มคอ.๓ และ มคอ.๕ ใน
ส่วนของอาจารย์พิเศษยังมีปัญหาล่าช้า 

๓) กระบวนการในการบูรณาการการสอนกับพันธกิจด้าน
อ่ืนๆ มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แต่ยังการการบูรณาการกับ
การวิจัย 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการปรับปรุง
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

๑) ประเด็นอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรให้ประชุมก าหนด
อาจารย์พิเศษที่มีความรู้ ความสามารถตรงตามรายวิชาเสนอต่อ
ส านักวิชาการและวิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ 

๒) ประเด็น มคอ.๓ และ มคอ.๕ ของอาจารย์พิเศษ ได้
มอบหมายให้อาจารย์ประจ าที่สอนคู่กับอาจารย์พิเศษได้ร่วมเขียน 
มคอ. เพ่ือให้เป็นไปตามก าหนดที่หลักสูตรวางไว้ 

๓) ประเด็นเกี่ยวกับการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
หลักสูตรมีโครงการร่วมมือกับ สปสช. ในการท าวิจัยนวัตกรรม
การเรียนการสอน โดยจะบูรณาการกับรายวิชา อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนิสิตจะมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 

๕.๒ .๔ -๑  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครังที่ 
๔/๒๕๖๐ 
๕.๒.๔-๒ บันทึกข้อความน าส่งตารางสอน
สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
๕.๒.๔-๓ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่ างหลั กสู ต ร พุ ท ธศาสตรบัณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา กับ สปสช. 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 

 
  



๖๕ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๓ การประเมินผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- ไม่มีการน าระบบ
กลไกการประเมิน
ผู้เรียนไปสู่การ
ปฎิบัติ/ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไก
การประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผู้เรียน 
 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไก
การประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผู้เรียน
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไก
การประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผู้เรียน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการน าระบบกลไก
การประเมินผู้เรียน
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การประเมินผู้เรียน
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการ
ประเมินผู้เรียน
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 

 
  



๖๖ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

การประเมินผลการเรียนรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ท าการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ.๓ ในแต่ละรายวิชา โดยใช้แบบ
ประเมินของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตลอดถึงมี
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดย
ก าหนด ๒๕ เปอร์เซ็นของรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ และน าไปสูการปรับปรุงโดเมน ทั้ง ๖ ด้าน คือ  

๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
๒) ด้านความรู้ 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณ ฑิต  สาขาวิชาสั งคมศึกษา มี
กระบวนการประเมินผู้เรียน ตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย 

(๑) ให้อาจารย์ผู้สอน ประเมินผู้เรียนในชั่วโมงแรกของการ
จัดการเรียนการสอน  

(๒) ชี้แจงรายละเอียด มคอ.๓  
(๓) เช็คเวลาเรียนของนิสิต 
(๔) ใช้ข้อสอบส่วนกลางในรายวิชาที่ก าหนด  
(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสอบภาค ภาคเรียนที่ 

๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๕.๓.๑-๑ แบบประเมินการสอนอาจารย์
ผู้สอน 
๕.๓.๑ -๒ มคอ. ๓ หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๓.๑.๓ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕.๓.๑-๔ คู่มือคุมสอบปลายภาค ภาคเรียน
ที่ ๑ และภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๓ .๑ -๕  รายงานการประชุมอาจารย์
ป ระจ า ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจ าปี  ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ 
ประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หมวดที่ ๓ การวัดผลและการ
ประเมินผลการศึกษา 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึกษา ได้

ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสาขาวิชา
สังคมศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรก าหนด ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในปี
การศึกษา จ านวน ๒๐ รายวิชา ประกอบด้วย  

๑) รายวิชาความเป็นครูวิชาชีพ 
๒) รายวิชาภาษาและวัฒนธรรม 
๓) รายวิชาจิตวิทยาส าหรับครู 

๕.๓.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
๕.๓ .๒ -๒  รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๐ 
๕ .๓ .๒ -๓  ร าย งาน ผ ล ก ารท วน ส อ บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 



๖๗ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๔) รายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๕) รายวิชาการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๖) รายวิชาประวัติศาสตร์เอเชีย 
๗) รายวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น 
๘) รายวิชาภูมิศาสตร์อาเซียน 
๙) รายวิชาประวัติศาสตร์อเมริกา 
๑๐) รายวิชาภาษาอังกฤษชั้นสูง 
๑๑) รายวิชาวัฒนธรรมไทย 
๑๒) รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาส าหรับโรงเรียนและชุมชน 
๑๓) รายวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
๑๔) รายวิชาตรรกศาสตร์เบื้องต้น 
๑๕) รายวิชาการพัฒนาหลักสูตร 
๑๖) รายวิชาประวัติศาสตร์โลก 
๑๗) รายวิชาพุทธปรัชญาการศึกษา 
๑๘) รายวิชาการสอนสังคมศึกษา 
๑๙) รายวิชาฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ๒  
๒๐) รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา 

เมื่อด าเนินการทวนสอบเรียบร้อยแล้ว น าผลการทวนสอบเข้า
สู่ที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เพ่ือพิจารณา และจัดท ารายงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เสนอต่อส านักวิชาการ และวิทยาลัยสงฆ์
นครสวรรค์ 

หลักสูตรฯ แจ้งผลการทวนสอบและข้อเสนอแนะแก่อาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาทั้ง ๒๐ รายวิชาที่มีการทวนสอบในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปรับรุงการเรียนการสอนและ
การจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
รายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.๕ หรือ มคอ.๖) ของรายวิชา ภายใต้การก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และรวบรวม โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ซึ่งอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละรายวิชาต้องน าผลการจัดการเรียนการสอน (มคอ.
๕ หรือ มคอ.๖) ไปปรับปรุงแนวทางการจัดการเรียนการสอนใน
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓ หรือ มคอ.๔) ในปี

๕.๓.๓-๑ มคอ.๕ และ มคอ.๖ หลักสูตร
พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๓.๓ -๒  มคอ.๗ หลักสูตรพุทธศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๓.๓-๓ รายงานสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจของนิสิตต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๕.๓ .๓ -๔ รายงานการประชุมอาจารย์
ป ระจ าห ลั ก สู ต ร พุ ท ธศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 



๖๘ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การศึกษาถัดไป 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) 
หลังจากสิ้นปีการศึกษา ภายใน ๖๐ วัน แล้วจัดส่งไปยังวิทยาลัย
สงฆ์นครสวรรค์ และส านักวิชาการตามล าดับ 

หลักสู ตรฯ ได้ สอบถามความพึงพอใจของนิสิ ตที่ มี ต่ อ
กระบวนการการเรียนการสอน พบว่าระบบทะเบียน โดยเฉพาะ
ในการรายงานผลการศึกษาผ่านระบบออนไลน์มีความล้าช้า และ
ระบบอินเตอร์เน็ตช้า จึงควรให้มีการด าเนินโดยเร่งด่วน  

ด้านการประเมินอาจารย์ผู้สอนทางส านักทะเบียนและวัดผล
พิจารณาเห็นว่าการประเมินอาจารย์ด้วยกระดาษนั้นเป็นสิ่งที่
สิ้นเปลืองจึงควรมีการพัฒนาให้มีการประเมินแบบประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ประจ ารายวิชาแบบออนไลน์ 

และอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ประชุมสรุปผลการด าเนินการ 
โดยน าผลการประเมินต่างๆ รวมถึงผลการจัดการเรียนการสอน 
เข้าพิจารณาเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรฯ ให้เกิดประสิทธิผลแก่นิสิตยิ่งขึ้น 

สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙-
๒๕๖๐ 
 
 
 

 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน  ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 

 
  



๖๙ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑) ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานใน มคอ.๒ ของหลักสูตร 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ าส ต รบั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการจัดประชุม
อาจารย์ ป ระจ าห ลั กสู ต ร  เพ่ื อวาง
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า ร ส อ น 
ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และ
ประเมินกระบวนการเพ่ือหาแนวทางใน
การปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ มีการประชุม จ านวน ๑๐ ครั้ง 
ในแต่ละครั้งมีอาจารย์เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

  

๒ มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาสั งคมศึ กษาจัดท ารายละเอียด
หลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในทุกประเด็น โดยหลักสูตร
ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ใน
คราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ 
๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๖ และผ่านการ
รับทราบเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  

๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาสังคมศึกษา เปิดใช้หลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(ฉบั บปรับปรุ ง ) พ .ศ . ๒๕๕๖  ในปี
การศึกษา ๒๕๕๖ เป็นปีแรก และได้แจ้ง
ให้อาจารย์ประจ ารายวิชาต้องส่ง มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ ก่อนเปิดภาคการศึกษาตาม
นโยบายของวิทยาลัยทุกรายวิชา 

  



๗๐ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

๔ จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิชาสังคมศึกษา เน้นให้อาจารย์ประจ า
รายวิชาทุกรายวิชาที่เปิดการเรียนการ
สอนตามแผนการจัดการศึกษา ได้จัดท า
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
มคอ.๕ และมคอ.๖ ส่งสาขาวิชาภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน  หลั งสิ้ นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอน ครบทุกรายวิชา 

  

๕ จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

คณะกรรมการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สั งคมศึกษา ได้ จัดท า มคอ.๗  ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙  ภายใน  ๖๐  วัน 
ภายหลังจากวันสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

๖ มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐนผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ โดยให้นิสิต
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ตนเอง และในบางรายวิชาอาจารย์เป็นผู้
ทวนสอบ ร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนิน
งานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

  

๘ อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศ หรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ หลักสูตรพุทธ
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มี
อาจารย์ใหม่ จ านวน ๑ ท่าน และได้รับ
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่จากอาจารย์
ป ระจ าหลั กสู ตรเก่ า ใน การประชุ ม
อาจารย์ประจ าหลักสู ตรเพ่ื อชี้ แจง
เกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร และแนวทางในการจัดการ

  



๗๑ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ล าดับ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินงาน 

เป็นไปตามเกณฑ์ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

เรียนการสอนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

๙ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละครั้ง 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ทั้ ง ๕ รูป/คน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการทั้งในและ
นอกสถาบันการศึกษามากกว่า ๑ ครั้ง 

  

๑๐ จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ไม่มีบุคลากรสาย
สนับสนุน 

ไม่ประเมิน 

๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
คุณภาพการสอนและทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า ๓.๕ จากคะแนน ๕.๐ 

ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อคุณภาพ
การสอนและทรัพยากรสนับสนุนใน
สาขาวิชา มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๕ 

  

๑๒ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร มีคะแนน
เฉลี่ย ๔.๔๓ 

  

     

รวมตัวบ่งชี้ในปีการศึกษาที่รับประเมิน ๑๑ 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๑ 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้ที่เป็นไปตามเกณฑ์ระดับผ่าน ๑๐๐ 
คะแนนผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม มคอ.๒ 
  ๑. ค่าร้อยละ ๑๐๐ = ๕  คะแนน 
  ๒. ค่าร้อยละ ๘๐ = ๑ คะแนน 
  ๓. ค่าร้อยละไม่เกิน ๘๐ = ๐ คะแนน 
  ๔. ค่าร้อยละทีม่ากกว่าร้อยละ ๘๐ และไม่เกินร้อยละ ๑๐๐ ให้ใช้สูตรค านวณหาค่า

คะแนน 

๕ 
 

ผ่านเกณฑ์ 

 

  



๗๒ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร 
จ านวน 

อาจารย์ใหม่ทั้งหมด 
จ านวน 

อาจารย์ใหม่ที่เข้ารับการปฐมนิเทศ 

 มี        ไม่มี มีอาจารยใหม่ ๑ ท่าน 
อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศในการ
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขา
สังคมศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 

 
๓) กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวนผู้เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 

ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

๑. โครงการพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน
การวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมอาคาร
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณาราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตนครสวรรค์ 

๕ - - ได้แนวทางในการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยของส านักงาน
คณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และแนวทางการเขียน
บทความวิชาการท่ีได้มาตรฐาน 

รายช่ือผู้เข้าร่วม 
๑) พระครูสิริภูรินิทัศน์ 
๒) พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก 
๓) ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน 
๔) อ.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 
๕) อ.เนาวรัตน์ หอมขจร 

๒. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ 
๒๓-๒๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐      
ณ ห้องประชุมอาคารหลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณาราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครสวรรค์ 

๒ - - ได้แนวทางในการท าวิจัย และ
การเขียนข้อเสนอเพ่ือขอทุน
การวิจัย 

รายช่ือผู้เข้าร่วม 
๑) พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ 
๒) พระมหาไฮ้ ธมฺมเมธี 

๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (KM) 
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หน่วยวิทยบรกิารฯ 
ณ วัดพระบรมธาตุ จังหวัด
ก าแพงเพชร 

๒ - - ได้แนวทางในการเขียนรายงาน
ผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร 
พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติการเขียน 

รายช่ือผู้เข้าร่วม 
๑) พระครูใบฏีกามณฑล เขมโก 
๒) อ.ธีรพันธ์ เชิญรัมย์ 

 



๗๓ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 
 

รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๕.๔-๑ ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕.๔-๒ รายงานการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา ประจ าปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
๕.๔-๓ ใบลงชื่อเข้าร่วมประชุม 
๕.๔-๔ มคอ.๒ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๔-๕ มคอ.๓ ทุกรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๔-๖ มคอ.๕ ทุกรายวิชาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๔-๗ มคอ. ๗ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.๔-๘ รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
๕.๔-๙ หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 

  



๗๔ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 
 
จุดแข็ง 

๑. มีการออกแบบหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม
วิวัฒนาการของกระแสโลกาภิวัตน์และรับรองการแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มุ่งเน้น
ให้มีคุณธรรม จริยธรรมคู่กับการพัฒนาวิชาการตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา 
บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม 

 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ควรมีการก ากับการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ. ๕) โดยด าเนินการก าหนดให้ส่ง มคอ. ๕ ภายใน ๓๐ วัน หลังปิดภาค
การศึกษา มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณาจารย์ที่สอนทุกรูป/คน อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า ๔ ครั้งต่อภาค
การศึกษา และมีแผนการก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ควรจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 

 
 

 
  



๗๕ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

องค์ประกอบที่ ๖  สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- ไม่มีการน าระบบ
กลไกเกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ไปสู่การปฎิบัติ/
ด าเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการน าระบบกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- ไม่มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการน าระบบกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
จากผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการน าระบบกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกีย่วกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการน าระบบกลไก
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
ไปสู่การปฏิบัติ/
ด าเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
จากผลการประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการ
เกี่ยวกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
เห็นชัดเป็นรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติที่ดี 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ยืนยัน 
และกรรมการ
ผู้ตรวจประเมิน
สามารถให้เหตุผล
อธิบายการเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีได้ชัดเจน 



๗๖ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา ได้เข้าไปมีส่วนรวมในกระบวนการเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ได้แก่ 

๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ในภาพรวมภายใต้
วิทยาเขตนครสวรรค์ หลังจากนั้นได้จัดท าค าขอตั้งงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
ร่วมกับ วิทยาเขตนครสวรรค์  ก าหนดน โยบายสนับสนุ น
งบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

๓) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา โดย
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

๔) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้
ส ารวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
น าเข้าสู่การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ 

๕) นอกจากนั้นยังมีการน าระบบและกลไกสู่การปฏิบัติและ
ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวกต่อกระบวนการเรียนการ
สอนจาก ผลการส ารวจความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิต เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามเพ่ือเสนอขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ในภาพรวมของสาขาวิชาและด าเนินการเสนอต่อวิทยาลัย 

(๒) ด้านเครือข่ายมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
สารสนเทศตรวจสอบ ติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตโดยการเพ่ิมพ้ืนที่
เครือข่าว WIFI และใช้ระบบแสดงตัวตนเพ่ือความปลอดภัย และ
ป้องกันความล้าช้าของระบบเนื่องจากจ านวนผู้ใช้มากเกินไป 

(๓ ) ด้ านต าราวิชาการห้องสมุด ในภาพ รวมของ
สาขาวิชาโดยความร่วมมือจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าวิชาได้ส ารวจความต้องการหนังสือ ต าราการเรียน
การสอนตาม มคอ.๓ ของแต่ละรายวิชา และรวบรวมส่งเจ้าหน้าที่
ห้องสมุดเพ่ือเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการจัดซื้อจัดจ้างหนังสือ
ประจ าป ี

 

๖.๑.๑-๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ท า ค า ข อ งบ ป ระม าณ รายจ่ า ย 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๖.๑.๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
๖.๑.๑-๓ แผนงบประมาณรายจ่ายประ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๖.๑ .๑ -๔  แผนปฏิบั ติ การประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
๖.๑.๑-๕ รายงานสรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตต่อการบริหาร
จัดการหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า  ป ร ะ จ า ปี
การศึกษา ๒๕๕๙ (ประเด็นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้) 
๖.๑.๑-๖ รายงานการประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิ ต 
สาขาวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ 
๖.๑.๑ -๗  ภาพถ่ายสิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
(๔) ด้านการจัดบรรยากาศในชั้นเรียน ได้มีการท าความ

สะอาดโดยการประเมินของนิสิตให้ได้มาตรฐาน ตลอดถึงการ
บริหารด้านสื่อการเรียนการสอนให้กับอาจารย์ผู้สอน 

จากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ พบว่า นิสิตมีความพึงพอใจใน
ระดับดี แต่ได้สะท้อนถึงประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้หลาย
ประเด็ น  เช่ น  ระบบ อิน เตอร์ เน็ ตหลุดบ่ อย  สถานที่ จอด
รถจักรยานยนต์ไม่มีเป็นสัดส่วน โรงอาหารไม่สะอาด และไม่มี
หอพักบริการ ซึ่งในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้น าเข้าสู่
วาระการประชุม โดยมติที่ประชุมได้ พูดถึงแนวทางในการ
แก้ปัญหาไว้ ดังนี้ 

๑) ประเด็นปัญหาเรื่องระบบอินเตอร์เน็ต เนื่องจากระบบที่
อาคารเรียน ส.มหารัช เป็นระบบที่ใช้มาหลายปีแล้ว ท าให้เกิด
ปัญหาบ้าง แต่ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ มหาวิทยาลัยได้มีนโยบาย
ย้ายสถานที่ เรียนไปที่ อาคารเรียน ๔  ชั้น  หลังใหม่  ระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่มีปัญหา เนื่องจากเป็นระบบที่พ่ึงติดตั้งใหม่ คาดว่า
น่าจะเพียงพอส าหรับนิสิต 

๒) ประเด็นเรื่องโรงอาหาร ในขณะนี้ก าลังแก้ปัญหา โดย
วิทยาเขตนครสวรรค์ก าลังด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์
หลังใหม่แทนที่โรงอาหารเดิม มีความทันสมัย และถูกสุขลักษณะ 
จะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้ 

๓) ประเด็นเรื่องสถานที่จอดรถจักยานยนต์ไม่เป็นสัดส่วน 
ขณะนี้ได้ประสานงานกับฝ่ายอาคารสถานที่แล้ว ขอให้จัดพ้ืนที่
ส าหรับจอดจักยานยนต์ให้เป็นสัดส่วน มีการตีเส้นจราจรให้เห็นได้
ชัดเจน 

๔) ประเด็นเรื่องหอพักนิสิต ในประเด็นนี้มีการสท้อน
ปัญหาให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบอย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในขั้นของ
การหาแหล่งทุนในการก่อสร้าง คาดว่าน่าจะได้สร้างในเร็วๆ นี้ 

และในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาสังคม
ศึกษา ในหลายๆ ครั้ง ได้น าประเด็นการพัฒนาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้นอกเหนือจากที่วิทยาเขตสนับสนุน โดยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรได้จัดหาแหล่งทุนและสิ่งสนับสนุนมาเพิ่มเติม 
 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 



๗๘ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๖ 
 
จุดแข็ง 

๑. มีการจัดอาคารสถานที่ และห้องเรียน ให้สะดวกสบายในการด าเนินการเรียนการสอนของนิสิตและ
อาจารย์ผู้สอน 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

๒. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษามีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่เพียงพอ เช่น 
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุดประจ าสาขา ห้องประชุม และคอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล 

 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

๓. หลักสูตรควรพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารให้ครอบคลุมเพ่ือการศึกษาและสืบค้นข้อมูลให้ได้
รวดเร็วมากกว่านี้และสนับสนุนให้วิทยาลัยจัดหนังสือ หรือเอกสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาสังคมศึกษาให้
มากกว่าเดิม 
 



๗๙ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

บทท่ี ๓ 
การบริหารหลักสูตร ขอ้คิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
และแผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 

๓.๑  การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

   
   
 

๓.๒ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับ 
การน าไปด าเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
   

   

   
 

๓.๓ การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่ส ารวจ)  
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๓.๔ การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กระบวนการประเมิน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 

๓.๕ แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/เหตุผลท่ีไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
 
 

   

 
 

   

 
๓.๖ ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๑ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

บทท่ี ๔ 
สรุปผลการประเมิน 

 

๔.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผ่านทุกข้อ ผ่านทุกข้อ ผ่านทุกข้อ บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๑   ผ่านทุกข้อ  
องค์ประกอบท่ี ๒     

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๔.๒๕ คะแนน ๔.๓๐ คะแนน ๔.๓๐ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ร้อยละ ๙๕ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒   ๔.๖๕  
องค์ประกอบที่ ๓     

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓ ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๓ ไม่บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓   ๓.๐๐  
องค์ประกอบท่ี ๔     

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ๓ คะแนน ๒.๘๙ คะแนน ๒.๘๙ ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ๔ คะแนน ๓ คะแนน ๔ บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๔   ๓.๓๐  
องค์ประกอบท่ี ๕     

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ๕ บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕   ๓.๕๐  
องค์ประกอบท่ี ๖     

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ ๓ คะแนน ๓ คะแนน ๓ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๖   ๓.๐๐  
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
(๑๓ ตัวบ่งช้ี) 

  
๓.๔๘ 

บรรลุ ๑๑ 
ไม่บรรลุ ๒ 

 



๘๒ 
 

รายงานประเมินตนเองระดับหลักสูตร สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๔.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ 
ประกอบ

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย 
๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง 
๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี 
๔.๐๑-๕.๐๐ ระดับคุณภาพดีมาก 

๑ ผ่านการประเมิน หลักสตูรได้มาตรฐาน 
๒ 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

๒-
๖ 

๒   ๒.๑ (๔.๓๐) 
๒.๒ (๕.๐๐) 

๔.๖๕ ระดับคณุภาพดีมาก 

๓ ๓ ๓.๑ (๓.๐๐) 
๓.๒ (๓.๐๐) 
๓.๓ (๓.๐๐) 

  ๓.๐๐ ระดับคณุภาพปานกลาง 

๔ ๓ ๔.๑ (๓.๐๐)
๔.๒ (๒.๘๙) 
๔.๓ (๔.๐๐) 

  ๓.๒๙ ระดับคณุภาพปานกลาง 

๕ ๔ ๕.๑ (๓.๐๐) ๕.๒ (๓.๐๐) 
๕.๓ (๓.๐๐) 
๕.๔ (๕.๐๐) 

 ๓.๕๐ ระดับคณุภาพด ี

๖ ๑  ๖.๑ (๓.๐๐)  ๓.๐๐ ระดับคณุภาพปานกลาง 

รวม ๑๓ ๗ ๔ ๒   

ผลการประเมิน ๓.๑๒ ๓.๕๐ ๔.๖๕   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


