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การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ประจาปีการศึกษา 2557

วันที่รายงาน 30 พฤษภาคม 2558

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบที่1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
รหัสหลักสูตร 0030
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ที่ระบุใน มคอ 2
อาจารย์ปัจจุบัน
1.นางสาวชลธิชา โรจนแสง 1.นางสาวชลธิชา โรจนแสง

คุณวุฒิ
ศษ.ม.(สังคมศึกษา)

หมายเหตุ
-

2.นางสาวชุตมิ า เมฆวัน

2.นางสาวชุตมิ า เมฆวัน

ศษ.ม.(การสอนสังคม
ศึกษา)

-

3.นายวิชัย จันทร์เทพา

3.นางสาวนันทพร บุญพรหม ศษ.ม.(การสอนสังคม
ศึกษา)
4.นายชานาญ โสดา
ศษ.ม.(การสอนสังคม
ศึกษา)

4.นางกณิชฑ์ ธีรสิทธางกูร

5.นายบูรณ์เชน สุขคุ้ม

5.นางสาวน้าผึ้ง ท่าคล่อง

วท.ม.(ภูมศิ าสตร์)

ย้ายสถานที่
ทางาน
ย้ายไปสังกัด
หลักสูตร
ประวัติศาสตร์
ย้ายไปสังกัด
หลักสูตร
พัฒนาชุมชน

2

อาจารย์ผู้สอน
1. นางสาวชลธิชา โรจนแสง
2. นางสาวชุตมิ า เมฆวัน
3. นางสาวนันทพร บุญพรหม
4. นายชานาญ โสดา
5. นางสาวน้าผึ้ง ท่าคล่อง
6. นางสาวชนิดา ตันไพบูลย์
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
องค์ประกอบที่ 1 : การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีผลการดาเนินงานครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ข้อ 1,2) ส่งผลให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอือ้ ต่อการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังรายละเอียดในตาราง
ด้านล่าง
การกากับให้เป็น ไปตามมาตรฐาน
ข้อ
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรสังคมศึกษา มีจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร 5 คน ตลอดระยะเวลาที่ดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 ท่าน มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
สังคมศึกษา โดยสาเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตทางสังคมศึกษา และสาขาที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสังคมศึกษา ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของรายวิชาที่เปิดสอนใน
หลักสูตรนี้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

3
(ข้อ กาหนด
11)

ศึกษา เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ.
2551และได้ปรับปรุงหลักสูตรครั้งที่ 2 ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในปี
พ.ศ.2555 และปรับปรุงครัง้ ที่ 3 ในปี พ.ศ.
2557 ซึ่งหลักสูตรได้รับทราบจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
ในวงรอบประเมินนี้ เป็นหลักสูตร ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งมีระยะเวลาในการ
ดาเนินงานยังไม่ครบ 5 ปี
ตามกรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร

4 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชีผ้ ลการ
(ข้อ ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
12) และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
ข้อ 1-5

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้มกี ารดาเนินการ
ตามเกณฑ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติฯ
ข้อ 1-5 อย่างครบถ้วน

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลาดับ ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ที่
(Key Performance
Indicators)
1

อาจารย์ประจาหลักสูตร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีสว่ น
ร่วมในการดาเนินงาน
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

เป็นไป
ตาม
เกณฑ์

อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้กลไก
การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน
และกาหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
ภาคการศึกษา กากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอน สรุปผลการ
ดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน
และทบทวนกระบวนการจัดการ

√

ไม่
เป็นไป
ตาม
เกณฑ์
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2

3

4

เรียนการสอน เพื่อการปรับปรุงผล
การดาเนินงานและกระบวนการ
ดาเนินงาน จานวนทั้งสิน้ 4 ครัง้
มีรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
ตามแบบ มคอ 2 ที่สอดคล้อง สาขาวิชาสังคมศึกษา (มคอ 2) ฉบับ
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้รับความ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่
3/2555 วันที่ 26 พฤษภาคม
2555
มีรายละเอียดของรายวิชา
ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุม
และรายละเอียดของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ครุศาสตร
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ใน
มี) ตามแบบ มคอ 3 และ
คราวประชุมครั้งที่ 1/ปีการศึกษา
มคอ 4 อย่างน้อยก่อนการ
2557 ให้ความเห็นชอบรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละภาค
เปิดสอน และรายละเอียดของ
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา รายวิชาตามแบบ มคอ 3 จานวน
ทั้งสิน้ 21 รายวิชา และการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3/ปี
การศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบ
รายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์
ผูส้ อน ในภาคการศึกษาที่ 2/2557
จานวน 21 รายวิชา ทุกรายวิชามี
รายละเอียดการจัดการเรียนการ
สอนตามแบบ มคอ 3 ทุกรายวิชา
จัดทารายงานผลการ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ดาเนินงานของรายวิชา และ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
รายงานผลการดาเนินงาน
ศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ปี
ของประสบการณ์ภาคสนาม การศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบ
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 5 และ รายงานผลการดาเนินงานของ
มคอ 6 ภายใน 30 วัน หลัง รายวิชา ตามแบบ มคอ 5 จานวน
สิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิด
ทั้งสิน้ 21 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ

√

√

√

5
สอนให้ครบทุกรายวิชา

5

100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 (รายงานผล
ดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ
มคอ 5 ของภาคการศึกษาที่
2/2557 จะดาเนินการภายใน 30 วัน
หลังจากสิน้ ภาคเรียนที่ 2/2557
ต่อไป)
จัดทารายงานผลการ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
ไม่รับการ
ดาเนินการของหลักสูตร ตาม ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ประเมินยัง
แบบ มคอ 7 ภายใน 60 วัน ศึกษา จะดาเนินการรายงานผลการ
ไม่ครบ
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ
วงรอบ
มคอ 7 ภายใน 60 วันหลังจากสิน้
ภาคการศึกษาที่ 2/2557

6
องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ยังไม่มี นักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย และบัณฑิต ( นักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 เป็นนั กศึกษา ชั้นปีสูงสุด) จึงไม่ขอรับการประเมิน
ตัวบ่งชี้ 2.1 “คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” และตัวบ่งชี้ 2.2
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี” แต่อย่างไรก็ตาม
หลักสูตรได้พัฒนาระบบบริหารหลักสูตร ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอก อาจารย์ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ การผลิตเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้ง
ในรูปแบบของการตีพิมพ์ และการนาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ดังรายละเอียด
ในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2 อย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนีย้ ังมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

2.1 คุณภาพบัณฑิตตาม ไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากยังไม่มผี สู้ าเร็จการศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ร้อยละชองบัณฑิต ไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากยังไม่มผี สู้ าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

7
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ให้
ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบกลไกการรับเข้านักศึกษาชั้นปีที่
1 ที่มปี ระสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผน พร้อมทั้งเน้นการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยตรง การจัดกิจกรรมศึกษา
ทางสังคม เช่น การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น การศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพ นอกจากนี้
ตามนโยบายของสาขาสังคมศึกษา ได้จัดโครงการเขียนแผน การเขียนวิจัย และโครงการอบรมการ
เจริญสติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา
จากกระบวนการและการบริหารกระบวนการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีนักศึกษาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการรับ
นักศึกษาใหม่ ถึงแม้วา่ จะเป็นปีการศึกษาที่มอี ุปสรรคสืบเนื่องมาจากระยะเวลาในการรับนักศึกษาใหม่
ที่กาหนดตามปฎิทินการศึกษาอาเซียนล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตลดลง เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาในเขตพืน้ ที่เป้าหมาย ที่ดาเนินการรับ
นักศึกษาใหม่ไปก่อนหน้านั้นแล้ว จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะได้
นาไปปรับปรุงกระบวนการรับเข้านักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป สาหรับอัตราความคงอยู่
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรอยู่ในช่วงดาเนินการให้แล้วเสร็จ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557
รายละเอียดของผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่
3.3 มีดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
ตัวบ่งชี้
1
การรับนักศึกษาและการ
เตรียมความพร้อมก่อน
การศึกษา

3 ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ 3.2 และตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้มรี ะบบและกลไกในการรับ
นักศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าศึกษา ของ
นักศึกษา และมีการดาเนินงานปฏิบัติอย่างมีขนั้ ตอน ดัง
ต่อไป
1.มีระบบและกลไกในการรับสมัครโดยจัดทา
แผนงานโครงการรับสมัครนักศึกษาในแผนยุทธศาสตร์
ของสาขาวิชาสังคมศึกษา และมีการแต่งตัง้ คาสั่ง
คณะกรรมการรับสมัครและสัมภาษณ์นักศึกษา และ

8
ดาเนินการจัดประชุมวางแผนตามกระบวนการรับสมัคร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
2.ดาเนินการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการ
รับสมัครในโรงเรียนมัธยมต่างในจังหวัดศรีสะเกษ จัด
ประชุมเตรียมความพร้อมคณะกรรมการดาเนินงานการ
รับสมัครและสอบสัมภาษณ์ และมีการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาโดยจัดทาโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ตามที่วางไว้ก่อนการเปิดภาคการศึกษาต้น
3.สาขาวิชาสังคมศึกษามีการจัดการประชุม
คณะกรรมการ เพื่อสรุปการดาเนินงาน หาข้อผิดพลาด
ปัญหาและอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
1
การควบคุมการดูแลการให้
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
คาปรึกษาวิชาการและแนะ
สาขาวิชาสังคมศึกษาได้จัดให้มีการดาเนินงานส่งเสริม
แนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี พัฒนานักศึกษาตามระบบพัฒนานักศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์ 5 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
(2) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) ระบบส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมและเสนอผลงานทาง
วิชาการ (4) ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
(กิจกรรมชมรม กิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเลือก)
(5) ระบบส่งนักศึกษาเข้าร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รวมทั้งสาขาวิชาสังคมศึกษามีการจัดโครงการและ
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่
21 ที่จัดโดยคณะครุศาสตร์ และหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบกาหนดให้นักศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่
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ปรึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้
คาปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ อาทิการลงทะเบียน การ
พัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์และด้านการใช้ชีวติ
ที่มคี ุณภาพ อาทิ การปรับตัว การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และการพัฒนาบุคลิกภาพ โดยกาหนดกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษาในคาบโฮมรูม มี
ช่องทางในการสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และ
สาขาวิชาสังคมศึกษากับนักศึกษา อาทิ ทาง facebook
ของสาขาวิชา เว็บไซต์ของคณะ
และเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยในการให้ขอ้ มูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ และรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาเพื่อการ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
2

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ดาเนินการจัดการเรียน
และการส่งเสริมทักษะการ
การสอนโดยใช้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ระบบ เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของคณะครุศาสตร์ประกอบด้วย
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
 การกาหนดนโยบาย
และเสนอผลงานทางวิชาการ
 การชีแ้ จงให้ความรูห้ รือเผยแพร่ระบบและ
ระบบการจัดการเรียนการ
กลไก
สอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
 การให้ความรูค้ วามเข้าใจในวิธีการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 การจัดทา มคอ 3-4 ที่เน้นการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 การวิพากษ์ มคอ 3-4
 การรายงานผลการดาเนินงานตามแบบ
มคอ 5-6
 การพัฒนาปรับปรุง มคอ 3-4 จากผล
การดาเนินงาน มคอ 5-6 สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
การจัดการเรียนการสอนในระบบนีใ้ ห้ความสาคัญกับ
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กระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ให้
ความสาคัญกับการเรียนรูจ้ ากการทางาน จาก
ประสบการณ์ ณ สถานที่จริง ตลอดจนขยายโอกาสให้ได้
เรียนรู้จากอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผูม้ ีความรู้ ตลอดจน
ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูป้ ระกอบการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยัง
จัดให้นักศึกษาเรียนรู้จากการปฏิบัติ อาทิ ในรายวิชาการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยมีการจัด
กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้
ไปปฏิบัติจริงในสถานศึกษาในรูปแบบการจัดทาโครงการ
และการวิจัย โครงการค่ายวิชาการสังคมศึกษาสู่การบูร
ณาการ และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Geographic
Information System
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ใช้ระบบและกลไก
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ของคณะครุศาสตร์โดยเริ่มจาก
 การกาหนดนโยบาย
 การประชาสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 การจัดสรรงบประมาณ
 การคัดเลือกโครงการและบุคคลเข้าร่วม
โครงการ
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ
 การเดินทางเข้าร่วมโครงการ
 การประเมินและสรุปผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์ และ
 การเผยแพร่ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ
ในปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสังคมศึกษาโดย
ความร่วมมือกับคณะครุศาสตร์และสถาบันเครือข่าย
ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งในฐานะผูจ้ ัด
ผูช้ ่วยวิทยากร และผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ในกิจกรรมวิชาการ
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ที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายแลกเปลี่ยนทางวิชาการ
ในรายวิชาต่างๆ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพ
นักศึกษา(สานสัมพันธ์ราชภัฏ) โครงการมหกรรมสัปดาห์
วิชาการและงานวันเด็กแห่งชาติ และกิจกรรมชมรมต่างๆ
เพื่อให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการ และงานสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ
ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ใช้ระบบการเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะครุศาสตร์ ให้นักศึกษาในสาขาวิชา
สังกัดชมรมที่มสี ่วนในการพัฒนาทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพและระบบการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ ที่สอดคล้องกับระบบกิจกรรมของฝ่าย
พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยกาหนดรูปแบบ
กิจกรรมเป็น กิจกรรมบังคับที่ทุกคนต้องเข้าร่วม กิจกรรม
เลือก และกิจกรรมสร้างสรรค์ของสาขาวิชา มีการ
ประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข้าร่วม โอกาสที่จะได้รับ
และการตัดสิทธิ์บางประการหากไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ระบบส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ใช้ระบบส่งนักศึกษาไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะครุศาสตร์ตงั้ แต่
 การกาหนดคุณสมบัติของนักศึกษา (ชั้นปี
และรายวิชาที่สอบผ่านก่อนไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ)
 กาหนดเกณฑ์ในการเลือกสถานศึกษาใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 กาหนดวิธีการคัดเลือก การประกาศ
รายชื่อสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก
และวิธีการติดต่อประสานงานในการออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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 กาหนดขอบเขตหน้าที่ของการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
 กาหนดการปฐมนิเทศ
 กาหนดวิธีการรายงานตัว การปฏิบัติงาน
 กาหนดค่าตอบแทนและสิ่งอานวยความ
สะดวกขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 กาหนดการวิธีและเกณฑ์การวัดผลและ
การประเมินผล
 กาหนดวิธีการนิเทศการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
 กาหนดแนวปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับ
จากสถานศึกษา
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 สาขาวิชาสังคมศึกษามีการ
ดาเนินงานในสาขาวิชา และดาเนินงานร่วมกับคณะครุ
ศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโดยมีการกาหนด
โครงการและกิจกรรมไว้ในแผนปฏิบัติการ และในมคอ.3
มีประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม และดาเนินการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา มีการประเมินผล
และสรุปผลการจัดกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
1.
กลุ่มวิชาหลัก อาทิ โครงการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่นสืบสาน
ความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา สูก่ ารพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ
ค่ายวิชาการสังคมศึกษาสู่การบูรณาการ โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ Geographic Information System
2. กลุ่มทักษะชีวติ และอาชีพ อาทิ โครงการกีฬา
สานสัมพันธ์สังคมศึกษาครั้งที่ 1 โครงการอบรมการเจริญ
สติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โครงการพาน้องเข้าวัด
โครงการอบรมการจัดทาแผนการเรียนรูแ้ ละวิจัยในชัน้
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. กลุ่มทักษะการเรียนรูแ้ ละนวัตกรรม อาทิ
โครงการค่ายวิชาการสังคมศึกษาสู่การบูรณาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Geographic Information
System
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี อาทิ
การ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Geographic
Information System มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสาขาวิชา
สังคมศึกษาเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ที่จัดโดยคณะครุศาสตร์ และโครงการอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะการสืบค้นที่จัดโดยห้องสมุดของ
มหาวิทยาลัย
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษาได้สรุปผลการดาเนินงานการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษา ในคราวประชุมอาจารย์ประจา
สาขาวิชา ในปีการศึกษา 2557 พบว่า การดาเนินงาน
ตามระบบทั้ง 5 ระบบ มีประสิทธิภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม
ได้พบปัญหาเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กาหนด โดยเฉพาะการชาระ
ค่าลงทะเบียน และการที่นักศึกษามีผลการเรียนติด
I
สาขาวิชาสังคมศึกษาจึงได้ขอความร่วมมือให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบและกากับดูแลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
กาหนด ให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาให้ใส่ใจในการเรียนรีบ
ดาเนินการแก้ I และให้อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบผลและ
ปรับปรุงการให้การปรึกษาตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มตี ่ออาจารย์ที่ปรึกษา รวมทั้ง
สาขาวิชาสังคมศึกษาได้เผยแพร่ ข้อมูลและข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ใน facebook อย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ให้
นักศึกษาใช้ ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ
ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตาม
แนวการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าการจัดงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษายังไม่เพียงพอ
สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้เสนอข้อมูลความต้องการที่
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จาเป็นต่อคณะครุศาสตร์ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนโดย
ปรับเปลี่ยนงบประมาณที่เหลือจ่ายจากโครงการอื่นๆ
สนับสนุนและเพิ่มงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาดังกล่าวในรอบปีตอ่ ไป
จากการปรับปรุงดังกล่าว นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา
มีความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาและการให้ขอ้ มูล
ข่าวสารเพิ่มขึ้น และสาขาวิชาสังคมศึกษามีงบประมาณใน
การจัดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาตามแนวการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มขึ้นในปี
การศึกษา 2557 เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ข้อ

ตัวบ่งชี้

1

การคงอยู่

2

การสาเร็จการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา มีผลการดาเนินการดังนี้
-หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการรายงานผล
อัตราความคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตรเมื่อมีนักศึกษา
ครบ 5 ชั้นปี ในปีการศึกษา 2559 โดยทาการบันทึก
อัตราการเปลี่ยนแปลงของจานวนนักศึกษาและรวบรวม
สาเหตุการหายไปของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
จากการรวบรวมข้อมูลพบว่าสาเหตุที่นักศึกษาหายไป
ได้แก่ การสอบติดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่เป็น
สถาบันการศึกษาของรัฐที่มีชื่อเสียงมากกว่า การติด
เกณฑ์ทหาร การสอบติดโรงเรียนนายสิบตารวจ
เสียชีวติ เรียนไปแล้วไม่ชอบวิชาชีพครู และไม่มที ุนทรัพย์
ในการเรียนซึ่งทางสาขาสังคมศึกษาได้พยายามแก้ไขโดย
การให้คาแนะนานักศึกษาในการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา
(กยศ.)
-หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการรายงานผล
จานวนและร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาเมื่อมีนักศึกษา
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ครบ 5 ชั้นปี ในปีการศึกษา 2559 โดยทางสาขาสังคม
ศึกษามีการเตรียมความพร้อมหลายด้าน เช่น การแนะ
แนวนักศึกษา การให้นักศึกษาเข้าร่วมในโครงการอบรม
การจัดทาแผนการเรียนรูแ้ ละวิจัยในชัน้ เรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในวันที่ 18-19 เมษายน 2558โดยมีการ
อบรมการจัดการเขียนแผนการสอนและการทาวิจัยในชั้น
เรียน สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และการให้นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสูก่ ารเป็นครูมอื
อาชีพ
3

ความพึงพอใจและผลการจัดการ
-ทางสาขาสังคมศึกษามีแบบสารวจความพึงพอใจ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
และการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เพื่อใช้ในการ
สารวจความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา โดยการสุ่มนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในแต่ละปี
การศึกษา จานวน 30% เพื่อมาทาแบบสารวจ โดยในปี
การศึกษา 2555-2557 ไม่มขี ้อร้องเรียนของนักศึกษา

ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาสังคมศึกษา มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
1. การคงอยู่ของนักศึกษา
ตาราง 3.3.1 ตารางแสดงอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
ปีการศึกษา 2555
แรกเข้า คงอยู่
รหัส 57
รหัส 56
รหัส 55

174

174

ปีการศึกษา 2556
แรกเข้า คงอยู่
142
174

142
162

ปีการศึกษา 2557
แรกเข้า คงอยู่
135
142
174

106
125
160

อัตราคงอยู่
78.52
88.03
91.95

อัตราคงอยู่ของนักศึกษาทั้งหลักสูตร จานวนแรกของนักศึกษาเข้าทั้ง 3 ชั้นปี รวมทั้งสิน้ จานวน
451 คน

ปัจจุบันเหลือนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 จานวน 391 คน อัตราคงอยู่รอ้ ยละ 86.70
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2. การสาเร็จการศึกษา
ตาราง 3.3.2 ตารางแสดงอัตราการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาสังคมศึกษา) ระหว่างปีการศึกษา 2555-2557
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
แรกเข้า
สาเร็จ
แรกเข้า
สาเร็จ
174
142
ปัจจุบันยังไม่มนี ักศึกษาสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557

ปีการศึกษา 2557
แรกเข้า
สาเร็จ
135
-

3. ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
3.3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตร ประจาปีการศึกษา
2555 = 4.52
2556 = 4.60
2557 = 4.78
4. การจัดการข้อร้องเรียน
สาขาสังคมศึกษา มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังนี้
1. กาหนดช่องทางในการร้องเรียน โดยมีช่องทาง
-

พบอาจารย์ประจาหลักสูตร

-

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ประมวลผลข้อร้องเรียน และเสนอต่อผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียน
-

พบคณบดี

-

พบประธานหลักสูตร

-

พบอาจารย์ที่ปรึกษา
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องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ในปีการศึกษา

2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ดาเนินงานพัฒนา

ระบบ กลไก การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ที่สาคัญคือการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชีป้ ระกันคุณภาพภายในฯ พ.ศ. 2557 ผลการวิเคราะห์
อัตรากาลังพบว่า มีอัตรากาลังที่เหมาะสม จึงไม่มกี ารรับอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้
ทบทวนกระบวนการแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร และกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตร เพิ่มเติมจากระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน ได้กาหนดให้แต่งตัง้ ผู้ช่วยคณบดี เพื่อกากับติดตาม
และทบทวนการดาเนินงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
รายละเอียดมีดังนี้
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ข้อ
1

เกณฑ์การประเมิน
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตบัณฑิต สาขาวิชา
สังคมศึกษา นาระบบการรับอาจารย์และการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรี
สะเกษ มาเป็นหลักในการดาเนินการ ในปีการศึกษา
นี้ หลักสูตรฯ มีการรับอาจารย์ใหม่ ในส่วนของการ
แต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้
ดาเนินการตามระบบ ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้
 หลักสูตรฯ วิเคราะห์จานวน คุณวุฒิ และ
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรว่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกากับหลักสูตรฯ
ซึ่งพบว่ามีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน
2 คน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอ่ ได้
เนื่องจากย้ายหลักสูตรและย้ายสถานที่ทางาน
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2

ระบบการบริหารอาจารย์

 หลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มี
คุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้
กาหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดสรรอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบและกลไกล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษดังนี้
-มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก (พิจารณา
ลาดับต้น)
-ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
(พิจารณาลาดับต้น)
-มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการยอมรับ
-มีความมุง่ มั่นในการบริหารหลักสูตร
-มีความเป็นผู้นา และความสามารถ
ทางานเป็นทีม
 หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
 คณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตร
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณา
เสนอให้กรรมการวิชาการพิจารณา
 กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้
ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชุดใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรชุดปัจจุบัน
 มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเพื่อทราบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์และบุคลากร
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ของคณะครุศาสตร์ซึ่งเริ่มจาก
 หลักสูตรฯ วิเคราะห์ภาระงาน และกาหนด
กรอบอัตรากาลัง
 คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบ
กับกรอบอัตรากาลังที่ควรมี
 คณะขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง ไปที่กอง
แผนงาน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์กาหนด
กรอบอัตรากาลังตามที่เสนอ
 หลักสูตรภายใต้ระบบบริหารและพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรจัดทาแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร
 หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบบริหารและจัดการ
ของคณะฯ จัดทาคาของบประมาณประจาปี
เสนอตามขัน้ ตอน
 หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการ
ของคณะดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ตาม
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ของ
มหาวิทยาลัย
3

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา ภายใต้ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรของคณะครุศาสตร์มีดาเนินการดังนี้
 คณะชีแ้ จงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เร่ง
พัฒนาเพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (ชีแ้ จง
ในวันถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี และในกรรมการบริหารคณะ
อย่างต่อเนื่อง)
 หลักสูตรฯ สารวจความต้องการในการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
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อาจารย์ผู้สอนทุกคน
 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ จัดทาแผนบริหาร
และพัฒนาอาจารย์และบุคลากรประจาปี
การศึกษา 2557 มีการกาหนดโครงการ/
กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ
มหาวิทยาลัย ตามความต้องการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
 หลักสูตรฯ ดาเนินงาน กากับ ติดตามการ
ทางานให้เป็นไปตามแผน (ร่วมกับคณะ)
 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประเมินและ
ปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เพื่อจัดทา
แผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ในวงรอบ
ถัดไป
หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารและพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรของคณะครุศาสตร์ในคราว
ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2558 มีมติให้
ความเห็นชอบผลการดาเนินงานบริหารและพัฒนา
อาจารย์รอบ 6 เดือน เพื่อกากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มคี ุณภาพ และกาหนดให้มีการ
พัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านการวิจัยใน
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งงานวิจัย และการจัด
ประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อเป็นเวทีการนาเสนอผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งเป็นนโยบายของทาง
มหาวิทยาลัย
จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ ส่งผลให้มีการปรับปรุงรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ โดยมีการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้ศกึ ษาในระดับที่สูงขึน้ และทาผลงาน
วิชาการและส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้
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ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
1

เกณฑ์
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
ปริญญาเอก

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรคณะครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีผลการ
ดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจา
หลักสูตร ดังนี้
 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 0 (หลักสูตรอยู่
ในช่วงพัฒนาอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก โดย
อาจารย์ชลธิชา โรจนแสง อาจารย์ประจา
หลักสูตร กาลังศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน (กลุ่มสาขาวิชาสังคมศึกษา))

2

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
ดารงตาแหน่งวิชาการ

 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
ดารงตาแหน่งวิชาการ เท่ากับ
0 (อาจารย์
ประจาหลักสูตรยังทางานไม่ครบกาหนด
ระยะเวลาในการขอตาแหน่งวิชาการ แต่ได้
พัฒนาโดยส่งอาจารย์เข้าร่วมอบรมการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ )

3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
หลักสูตร เท่ากับ 5 = (4x0.4)x100/5 =32
เกณฑ์การประเมิน หลักสูตรระดับปริญญาตรี
-ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้น
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ไป ดังนั้น 32 คิดเป็น 5
-(อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ไปนาเสนอ
บทความวิจัย และได้ตพี ิมพ์บทความวิชาการลง
ในวารสาร ดังนี้
-บทความวิจัยที่ได้ไปนาเสนอได้แก่
อาจารย์นาผึ
้ ้ง ท่าคล่อง นาเสนอบทความวิจัย
เรื่อง “ปัจจัยที่มอี ิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ที่ดินเพื่อการปลูกยางพาราในพืน้ ที่อาเภอ
กันทรลักษ์ ”ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
ประจาปี 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุบลราชธานี
-อาจารย์ชนิดา ตันไพบูลย์ ได้นาเสนอ
บทความวิจัยเรื่อง “ผลของการปรึกษาเชิง
จิตวิทยาแบบกลุ่มพัฒนาตนที่มีต่อพฤติกรรม
การกล้าแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฎศรีสะเกษ ” ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติประจาปี 2557 วันที่ 25 พฤศจิกายน
2557 ณ คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
-บทความวิชาการที่ได้ตพี ิมพ์ลงในวารสาร
ได้แก่ อาจารย์ชุติมา เมฆวัน เรื่อง “เหลียวหน้า
แลหลัง ปฏิรูปการศึกษาไทยไปไกลหรืออยู่ที่
เดิม ”วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
บุรีรัมย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 6
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2557 และ
บทความเรื่อง “โครงการศึกษาสถานภาพ และ
สังเคราะห์องค์ความรูด้ ้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับพืน้ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ” วารสารงานวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ ปีที่
1
ฉบับที่2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557
-อาจารย์นาผึ
้ ้ง ท่าคล่อง และอาจารย์
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ชนิดา ตันไพบูลย์ อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ปรับแก้ไขบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารคณะ
บริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
1

เกณฑ์
การคงอยู่ของอาจารย์

2

ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคม
ศึกษา มีการรายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.มีรายงานจานวนอาจารย์ในหลักสูตรปีการศึกษา 2557
พบว่ามีอัตราของการคงอยู่ของอาจารย์คิดเป็นร้อยละ 100
จากจานวนอาจารย์ทั้งหมด 5 คน
2. สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน
ตามมาตรฐานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มวี ุฒิตรงตามสาขาจานวน 5 ท่าน
และมีอาจารย์ทั้งหมดเป็นอาจารย์ประจาเต็มเวลาที่มี
ภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอน
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรแบ่งตามการ
วิเคราะห์ผลในด้านของการบริหารหลักสูตร พบว่าส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50-4.49) ใน
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรพบว่าส่วนใหญ่มคี วามพึง
พอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50-4.49) ในด้าน
กระบวนการเรียนการสอนพบว่ามีความพึงพอใจ ระดับมาก
(ค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.50-4.49)
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องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา สาขาวิชาสังคมศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏศรีสะเกษ โดยคณะอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการควบคุม กากับการบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตร
เน้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดมอุดมศึกษาแห่งชาติตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด นอกจากนั้นได้ศกึ ษานโยบายทิศทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ความต้องการของผูเ้ รียน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้รับบริการ ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวโน้มการ
จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนวิเคราะห์รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2556 ได้นาข้อมูลจากรายงานมาวิเคราะห์จุดเด่น
จุดด้อย จุดที่ตอ้ งการพัฒนา และร่วมกันสร้างทางเลือกที่คาดว่าจะทาให้การบริหารหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาและนามาใช้ในปีการศึกษา 2557 นี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
เน้นการบริหารจัดการ 3 ด้านที่สาคัญ คือ (1) สาระของรายวิชาในหลักสูตร (2) การวางระบบผูส้ อน
และกระบวนการเรียนการสอน (3) การประเมินผู้เรียน
จากการดาเนินงานมาตลอดปีการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษาได้ดาเนินการเสร็จสิ้นทั้งส่วนของหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผูเ้ รียน ดังปรากฎ
ผลตามตารางต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข้อมูลที่ใช้
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ ศึกษาได้ยึดหลักการ ระบบและกลไกการจัดทา
หลักสูตร
ใช้ ประเมินปรับปรุงและพัฒนาสาระของรายวิชา
ในหลักสูตร ได้กาหนดไว้ในหลักสูตร(มคอ.2) พอ
สรุปได้ดังนี้
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ในการ
กาหนดสาระของรายวิชาในหลักสูตรอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้ใช้หลักคิด
ดังต่อไปนี้ 1) เนือ้ หาที่ทันสมัย 2) ความก้าวหน้า
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2

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ

ทางวิทยาการ
3)สนองความต้องการของ
นักศึกษาและผูใ้ ช้บัณฑิต4) ทิศทางการจัด
การศึกษาในอนาคตโดยเฉพาะศตวรรษที่21 และ
5) การเทียบเคียงกับหลักสูตรเดียวกันกับสถาบัน
อื่น โดยดาเนินการดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผูส้ อนติดตามกระแสการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมของชาติ ของอาเซียนและของโลก
ศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และศึกษาความ
ต้องการของชาติ จังหวัด ชุมชนและของผู้เรียน
เป็นต้น
2. อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการ
ดาเนินงานรายวิชา(มคอ.5)เสนอที่ประชุมและมี
การวิพากษ์วจิ ารณ์และข้อเสนอแนะ
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ใน มคอ.3 เสนอที่ประชุม
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร ตามแบบมคอ.7 ทั้ง 6
องค์ประกอบ เน้นที่การวิเคราะห์ร่วมกันของ
คณาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
5.ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน ได้รว่ มกันประเมิน วิเคราะห์ข้อมูล
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานในแต่ละ
ภาคเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในสาขาสังคมศึกษา
ตามหลักการแนวคิดที่กล่าวไว้ข้างต้น
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษาเปิดหลักสูตรนีเ้ มื่อปี 2551 และได้ทาการ
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ปรับปรุงปี พศ.2555 และในปีการศึกษา 2557 นี้
ได้มกี ารปรับหลักสูตรอีกครั้ง โดยจะใช้ในปี
การศึกษา 2558เป็นต้นไป ส่วนการปรับปรุง จะให้
อาจารย์ผู้สอนสามารถปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชา
(Course Specification) โดยผ่าน
คณะกรรมการประจาหลักสูตรช่วยพิจารณาปรับ
เนือ้ หาสาระ เกณฑ์การประเมินของอาจารย์
ผูส้ อนให้สามารถบริหารจัดการในรายวิชาของ
ตนเองเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้อง
และเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะกาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของ
เนือ้ หาความรูใ้ นรายวิชา แนวทางการปลูกฝัง
ทักษะต่าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆที่
นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบ
ความสาเร็จตามจุดมุง่ หมายของรายวิชา มีการ
กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการ
เรียน วิธีการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
ในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการ
อื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ นอกจากนีย้ ัง
กาหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ
มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ.5 มีการจัดทารายงาน
การทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3 เสนอ
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรด้วย
ในทีป่ ระชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้นา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา ตามแบบ
มคอ.5 แต่ละท่านมาประเมิน วิเคราะห์ปัญหา
อุปสรรค ในการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนารายวิชา หลักสูตร และการบริหาร
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จัดการหลักสูตร ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
รายวิชานั้นๆ โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์ท่านอื่นๆ
ร่วมวิพากษ์ได้ นอกจากนั้นก็ได้ตรวจความ
สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บัณฑิต ปีละ
2 ครั้ง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภาค
การศึกษา และมอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไข
ปรับปรุง หรือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
เล็กน้อย หรือปรับปรุงใหญ่ เมื่อหลักสูตรครบ
วงรอบปรับปรุง
ในการประชุมคณะกรรมการได้เน้นให้
อาจารย์ทุกท่านเขียนรายงานผลการดาเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ.5) มีสาระดังนี้ 1)รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละ
รายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆ 2)รายงานการ
ดาเนินการสอนว่าครอบคลุมและเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ หากไม่
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ต้องให้เหตุผล และ
ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนของรายวิชาดังกล่าวในครั้งต่อไป3)รายงาน
ผลการเรียนของนักศึกษา จานวนนักศึกษาตั้งแต่
เริ่มเรียนจนสิน้ สุด 4)ปัญหาในด้านการบริหาร
จัดการและสิ่งอานวยความสะดวก 5)วิเคราะห์ผล
การประเมินรายวิชาของนักศึกษา /หัวหน้าสาขา
6)สรุป วางแผนและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นฐาน
ในการปรับปรุงและพัฒนารายวิชาต่อไป
ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทาง
คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้เสนอแนะ
อาจารย์ผู้สอนให้วเิ คราะห์เทียบเคียงรายวิชาที่
ตนเองสอนกับรายวิชาเดียวกันหรือที่ใกล้เคียงกัน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มเดียวกันในภาค
อีสานหรือมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ผลิตบัณฑิตใน
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สาขาสังคมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลมาแล้ว เพื่อเรียนรู้ ประยุกต์ใช้ในการ
จัดทา มคอ.2 ของตนเอง
จากการปรับกระบวนการดาเนินงาน หลักสูตร
ฯ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการ
บริหารคณะได้มขี ้อเสนอแนะให้ เพิ่มเติมรายวิชาที่
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาสังคม
ศึกษา เช่น เกี่ยวกับประชาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเตรียมรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน วิชาหน้าที่พลเมืองตามมติของ
คสช.เป็นต้น นอกจากนั้นให้กาหนดรายวิชาที่
สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูร
ณาการกับการปฏิบัติงาน
(Work-integrated
Learning) การปรับการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) เพื่อลดความซ้าซ้อนของ
รายวิชาและสามารถจัดการเรียนการสอนให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
เกณฑ์
1 การพิจารณากาหนดผู้สอน

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาทาง
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ได้ให้ความสาคัญกับการวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก
โดยได้ดาเนินการเป็นขั้นตอนๆทุกภาคเรียน โดยได้
ดาเนินการอย่างเป็นขั้นตอนดังนี้
1.วางระบบผูส้ อนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฎศรีสะเกษมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 8
ระบบ ด้วยกัน ได้แก่ (1) ระบบจัดรายวิชาที่เปิด
สอนและอาจารย์ผู้สอนประจาภาคการศึกษาที่มี
ความสอดคล้องกับ มคอ 2 (2) ระบบลงทะเบียน
และเพิ่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียน (3) ระบบการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (4)
ระบบการจัดการความรู้ (5) ระบบวัดผลและ
ประเมินผล (6) ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ (7)
ระบบรายงานผลการเรียนของกองทะเบียนและ
ประมวลผล และ (8) ระบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.พิจารณากาหนดผู้สอน ในเริ่มต้นภาค
เรียนคณาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผูส้ อนได้มาประชุมเตรียมความพร้อม วางระบบ
ผูส้ อนโดยการคานึงถึงความรู้ความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญ การเป็นผู้รทู้ ี่ทันสมัยในวิชาที่จะ
ทาการสอน โดยดูจากประสบการณ์ที่เคยสอน
เคยเรียนรู้มาจากสถาบันที่จบมา นอกจากนั้นก็จะ
สารวจความต้องการของอาจารย์ผู้สอน ว่า
ต้องการจะจัดการเรียนการสอนในวิชาใด เพราะ
อะไร โดยทางสาขายึดหลักว่า การที่จะจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ดีตอ้ งมาจากความ
ต้องการของอาจารย์ผู้สอน เมื่อมีความต้องการ
ย่อมมีเป้าหมายที่ตอ้ งการบรรลุ และต้องทาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนั้น
พิจารณาว่า เคยผ่านการอบรม ประชุมสัมมนา
ศึกษา ค้นคว้าวิจัยในสาระรายวิชาอะไรมาบ้าง
อย่างไร ทางสาขาสังคมศึกษายึดความพึงพอใจ
เป็นสาคัญ ยกตัวอย่างเช่นเช่น อาจารย์นาผึ
้ ้ง ท่า
คล่อง มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์
อาจารย์นันทพร บุญพรหม มีความรูค้ วาม
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3

เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
อาจารย์ชานาญ โสดา มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญ
ด้านการเมืองการปกครอง เหล่านีเ้ ป็นต้น
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา
1.มีการติดตามและตรวจสอบการทา มคอ.
มคอ.3 และมคอ.4
3และมคอ.4 โดยมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอน
จัดทา รายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) การจัดทา
รายละเอียดรายวิชาประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4)ของรายวิชาที่มกี ารปฏิบัติ โดยให้อาจารย์
ทุกท่านส่งที่ประธานสาขา จึงสรุปได้วา่ ประธาน
สาขาเป็นผู้กากับ ติดตาม และตรวจสอบการ
จัดทา ผลปรากฏว่า ในภาคเรียนที่ 1และ 2 ส่ง
ครบทุกรายวิชา นอกจากนั้นยังมีขอ้ สรุปว่า มคอ.
3และมคอ.4 เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โดยให้ถือว่า การเรียนการสอนของอาจารย์ทุก
ท่านเป็นการวิจัย โดยกาหนดเริ่มที่ มคอ.3และ
มคอ.4 เป็นการวางแผนการพัฒนา ทางสาขาจึง
ให้ความสาคัญในรายละเอียดพอสมควร จากนั้น
อาจารย์ผู้สอนก็ปฏิบัติการสอนตาม มคอ.3 อย่าง
เต็มตามศักยภาพ มีเก็บข้อมูลจากการวัดและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบโดยเครื่องมือที่
น่าเชื่อถือ จากนั้นก็จัดทาสรุปผลการดาเนินการ
ของรายวิชา(มคอ.5) ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนา
งานของอาจารย์ทุกท่าน
การกากับกระบวนการเรียนการสอน
1.การจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์ ทางสาขาสังคมศึกษาให้ถือว่าเป็นภารกิจ
หลักของอาจารย์ที่จะต้องทาหน้าที่จัดการเรียน
การสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ตามสิ่งที่ได้
วางแผนไว้ในหมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา หมวดที่ 5 แผนการสอนและการ
ประเมินผล โดยสาขาได้กาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะที่อาจารย์ตอ้ งยึดถือคือ
1.1 พัฒนานักศึกษาให้มคี วามรูต้ าม

31
โครงสร้างหลักสูตร
1.2 พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
คุณธรรม จริยธรรม
1.3 เพิ่มทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
เช่น 1)ทักษะการเรียนรูด้ ้วยตนเอง 2)ทักษะทาง
ภาษา 3)การทางานงานแบบมีสว่ นร่วม 4)
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
1.4 จัดการเรียนการสอนโดยใช้
เทคโนโลยี
1.5 จัดการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษา
เรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา
1.6 อาจารย์ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อานวย
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และเป็นผูส้ นับสนุน
การเรียนรู้
1.7 สาขาส่งเสริมอาจารย์ทุกท่านใช้
เทคนิคการสอนคือ 1)การวิจัยเป็นฐาน และการ
เรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
เมื่อสิน้ ภาคการศึกษาที่ 1/2557 ที่
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้พิจารณาผล
การดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน พบว่า
1)การกาหนดอาจารย์ผู้สอนบางท่านสอน
น้อยเกินไป จึงแยกหมูเ่ รียนเพื่อให้อาจารย์ได้
ใกล้ชิดกับผูเ้ รียนมากขึ้น บางอาจารย์ก็ยังรวมหมู่
เรียน เพราะท่านสอนหมวดวิชาชีพและวิชา
พืน้ ฐานด้วย
2)การจัดทา มคอ.3 มีอาจารย์บรรจุใหม่ที่
ยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทาจึงต้อง
ชีแ้ นะ ชีน้ าและค่อยๆพัฒนาให้มีความรูค้ วาม
เข้าใจและเพิ่มทักษะให้มากขึ้น ส่วนอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์แล้วก็เน้นที่การทา มคอ.3ให้
ละเอียดและสอดแทรกเป็นงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้รายวิชาไปในตัวด้วย
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3)การจัดกระบวนการเรียนการสอนของ
อาจารย์ ทางสาขาสังคมศึกษา พบว่ากรอบการ
พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิคุณธรรม จริยธรรมยังไม่
เด่นชัด จึงแนะนาให้ประเมินให้ชัดเจน มีจุดยืนใน
เรื่องคุณธรรมเป็นประเด็นสาคัญๆไม่ต้องมาก
เพียงแค่ 2-3 ประเด็น ที่สาคัญคือทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง ในภาคเรียนที่ 2 /2557 จึงได้มอบหมายให้
อาจารย์ชานาญ โสดาทาวิจัยเรื่อง “การส่งเสริม
ทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ด้วย
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ”
2)ทักษะทางภาษา ใด้ให้นโยบายเน้นการเรียน
สังคมศึกษาด้วยการสอดแทรกภาษาอังกฤษ 3)
โครงการพัฒนาทักษะด้าน ICT เพื่อการแสวงหา
ความรู้ และปีการศึกษาหน้าเน้นการใช้เทคโนโลยี
ให้มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่สาขาสังคมศึกษาเน้นมากเป็น
พิเศษคือ บทบาทของอาจารย์เช่น สอนให้น้อยให้
นักศึกษาเรียนรู้ให้มาก อาจารย์เป็นผู้กากับการ
แสดง เด็กแสดงตามกิจกรรมที่ครูกาหนดขึ้น
เทคนิคที่ครูสาขาสังคมใช้มากคือ การเรียนแบบใช้
ปัญหาเป็นฐานในทุกวิชา อาจารย์จะใช้ปัญหานา
ให้นักศึกษาใช้กระบวนการในการแก้ปัญหา เป็น
ต้น
4

การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกในระดับ การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ทาง
ปริญญาตรี
สาขาวิชาสังคมศึกษา ถือเป็นเรื่องใหญ่เพราะการ
ปฏิบัติจะนามาซึ่งการสรุปองค์ความรู้ดว้ ยตนเอง
โดยเฉพาะรายวิชาที่เน้นทฤษฎีก็มกี ารเรียนรูโ้ ดย
การปฏิบัติ การทาโครงงาน โครงการต่างๆ
สาหรับรายวิชาที่ตอ้ งปฏิบัติเช่นการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 1-2 หรือ
รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา1-2 นั้น
เน้นที่การทา มคอ.4 อย่างละเอียดกล่าวคือ
1.1 มีขอ้ มูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้อง
ออกฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม
ซึ่งได้ตอ้ ง
วางแผนให้สอดคล้องและเป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร
1.2 กาหนดวัตถุประสงค์รายละเอียดของ
การดาเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ไว้อย่างชัดเจน
1.3 ชีแ้ จง ประชุม สัมมนา เรื่องความรู้
ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับจากการออกฝึก มี
การกาหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝัง
ทักษะต่างๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆ ที่นักศึกษา
จะได้รับการพัฒนาให้ประสบความสาเร็จตาม
จุดมุง่ หมาย
1.4 กาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล
นักศึกษา และการประเมินการดาเนินการตาม
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
5

การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียน
การสอนในระดับปริญญาตรี

1.การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการ
สอน สาขาวิชาสังคมศึกษามีโครงการต่างๆในการ
พัฒนานักศึกษามากมาย ทั้งเป็นโครงการพัฒนา
สาขาตามแผนปฏิบัติการประจาปีและโครงการ
ตามที่อาจารย์ผู้สอนกาหนดขึน้ ประกอบการเรียน
การสอนในรายวิชาต่างๆที่ตนเองรับผิดชอบ การ
ทาโครงการจึงจาเป็นต้องมีการบูรณาการเพื่อลด
ปัญหาการซ้าซ้อนของกิจกรรม ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามหลักพหุปัญญา โดยยึดโครงการเป็นหัว
เรื่อง( theme) เริ่มที่อาจารย์ทุกท่านร่วมประชุม
ปรึกษาหารือ ว่าแผนว่ากิจกรรมที่จัดขึน้ จะบูรณา
การกับรายวิชาที่ตนสอนได้อย่างไร จะมีการ
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กาหนดภาระงานอย่างไรบ้าง อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ นักศึกษา
จัดทาภาระงานส่งอาจารย์ผู้สอน การบูรณาการ
แบบนีท้ าให้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างวิชา ได้
ประสบการณ์ตรง เรียนรู้จากการปฏิบัติเป็นต้น
เช่น โครงการค่ายวิชาการสู่การบูรณาการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Geographic
Information System สู่การเรียนการสอนเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่น มีอาจารย์นาผึ
้ ้ง ท่าคล่อง เป็น
ผูร้ ับผิดชอบหลัก,โครงการสานสัมพันธ์กีฬาสังคม
ศึกษามีอาจารย์ชานาญ โสดาเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก โครงการอบรมการเจริญสติเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมมีอาจารย์ชนิดา ตันไพบูลย์เป็น
ผูร้ ับผิดชอบหลัก เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการบูร
ณาการแบบโครงการ โครงงานและการใช้วิจัยเป็น
ฐาน ในรายวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของอาจารย์ชลธิชา โรจนแสง ที่
เน้นทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่21 ให้มกี าร
เรียนรู้นอกห้องเรียน เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรียนรู้จากชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง เหล่านี้
เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
1 มีระบบ มีกลไก

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มี
ระบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) การตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาและการกากับ
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมิน
หลักสูตร

35
2

มีการนาระบบกลไกสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน

3

มีการประเมินกระบวนการ

- อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมชีแ้ จงแนวทาง
หลักการและระบบประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
และการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินหลักสูตรแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบวิชา
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.3 เสนอ
ผ่านอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณา และ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลตาม
แนวทางที่กาหนด
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและผูส้ อนตัดเกรดส่ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร พิจารณาการกระจายและ
การประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ.3
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกผลการเรียนและ
แจ้งนักศึกษาผ่านระบบทะเบียน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดทา มคอ.5
มีการทวนสอบ เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยอาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมมีการ
ประชุมเพื่อทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา มีผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
เกณฑ์ตัวชี้วัดทั้ง 12 ตัว คิดเป็นร้อยละ 100 ดังนี้
ข้อ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีสว่ นร่วมในการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้กลไกการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผนการบริหาร
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หลักสูตร

2

มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ
มคอ 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

3

มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 3 และ มคอ 4
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

4

จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงาน
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ 5 และ มคอ 6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

จัดการการเรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน
และกาหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา
กากับติดตามการจัดการเรียนการสอน สรุปผลการ
ดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน และทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุง
ผลการดาเนินงานและกระบวนการดาเนินงาน
จานวนทั้งสิน้ 4 ครัง้
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา (มคอ 2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะ
เกษ ในคราวประชุมครั้งที่
3/2555 วันที่ 2 6
พฤษภาคม 2555
ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 ให้ความ
เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน และรายละเอียดของ
รายวิชาตามแบบ มคอ 3 จานวนทั้งสิน้ 21 รายวิชา
และการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3/ปี
การศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบรายวิชาที่เปิด
สอนและอาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2557
จานวน 21 รายวิชา ทุกรายวิชามีรายละเอียดการ
จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 3 ทุกรายวิชา
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/ปี
การศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ 5 จานวน
ทั้งสิน้
21 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่
1/2557
(รายงานผลดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ
5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2557 จะดาเนินการ
ภายใน 30 วัน หลังจากสิน้ ภาคเรียนที่ 2/2557
ต่อไป)
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จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ 7 ภายใน 60
วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศึกษา จะดาเนินการรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 ภายใน
60 วันหลังจากสิน้ ภาคการศึกษาที่ 2/2557
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน สาขาวิชาสังคมศึกษา จะดาเนินการทบทวน
มคอ 3 และ มคอ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่
ละปีการศึกษา
2/2557
มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
สาขาวิชาสังคมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ปี
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
การศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยให้เน้นการ
7 ปีที่แล้ว
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ พ.ศ. 2557 และ
ให้ขยายโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่าน
กระบวนการกิจกรรมชมรม และการเข้าร่วมรับฟัง
การบรรยายพิเศษในรายวิชา จากวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ยวชาญ และผูป้ ระกอบการที่
เกี่ยวข้อง
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ
ในปีการศึกษา 2/2557 หลักสูตรครุศาสตร
ปฐมนิเทศ หรือคาแนะนาด้านการจัดการ บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษาได้รับอาจารย์ใหม่
เรียนการสอน
จานวน 2 ท่าน โดยทางมหาวิทยา/คณะ/สาขาวิชา
ได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์ให้กับอาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการ
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตร
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
อย่างน้อยปีละครั้ง
ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการทั้งในส่วนที่
คณะดาเนินการ อาทิ โครงการบริการวิชาการแก่
สังคม “การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ” โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษสาหรับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ
เตรียมความสูป่ ระชาคมอาเซียน ตลอดจน
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จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5
รวมตัวบ่งชีใ้ นปี การศึกษา 2557
จานวนตัวบ่งชีท้ ี่ดาเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชีท้ ี่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ี่ดาเนินการระดับ
ผ่าน เฉพาะตัวบ่งชีท้ ี่ 1-5
จานวนตัวบ่งชีใ้ นปีการศึกษา 2557 ที่
ดาเนินการระดับผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชีท้ ั้งหมดในปี
การศึกษา 2557 ที่ดาเนินการระดับ
ผ่าน

การศึกษาดูงาน อย่างสม่าเสมอ
ไม่มบี ุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ในระดับ
หลักสูตร

ไม่มนี ิสติ ปีสุดท้ายในวงรอบนี้

ไ ม่มีบัณฑิตในวงรอบนี้
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องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในปีงบประมาณ

2557 หลักสูตรครุศาสตรบัณทิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ดาเนินการตาม

ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับกระบวนการทางาน
ในส่วนของการกากับดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญต่อ
กลุ่มเป้าหมายและการกาหนดวิธีการและเงื่อนไขกลุ่มเป้าหมายต้องปฏิบัติตามให้สอดคล้องนโยบาย
การใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการเรียนการสอนที่มคี ุณภาพ
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
ข้อ
ตัวบ่งชี้
1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา ในปี
การศึกษา 2557 มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มี
ระบบกลไกการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียน ดาเนินโดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีสว่ นร่วมในการวางแผน มี
การจัดซือ้ วัสดุอุปกรณ์ เช่น ลูกโลก แผนที่สาหรับ
การเรียนการสอน และมีการจัดทาแผนการจัดซือ้
หนังสือสาหรับห้องสมุด และแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรมีหน้าที่ดาเนินการวางแผนและ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
2.หลักสูตรสังคมศึกษาดาเนินการซือ้ วัสดุอุปกรณ์
เช่น ลูกโลก แผนที่สาหรับการเรียนการสอน และการ
จัดซื้อหนังสือสาหรับห้องสมุด
3.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มี
ประเมินพอเพียงต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และ
เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร: นางสาวน้าผึ้ง ท่าคล่อง
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน

30 พฤษภาคม 2558

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวชุตมิ า เมฆวัน
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน

30 พฤษภาคม 2558

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวนันทพร บุญพรหม
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน

30 พฤษภาคม 2558

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายชานาญ โสดา
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน

30 พฤษภาคม 2558

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวชลธิชา โรจนแสง (ประธานสาขาวิชา)
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน

30 พฤษภาคม 2558

เห็นชอบโดย : ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมพันธุ์ พิชญ์ประเสริฐ (คณบดี)
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน

30 พฤษภาคม 2558

