
 
 

แผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559) 

 

หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศ้ึกษา 
ภาควิชาประวัติศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผ่านความเห็นชอบจาก...(ชื่อคณะกรรมการที่พิจารณา)... 

ในการประชุม ครั้งที่...... เมื่อวันที ่... เดอืน .......... พ.ศ. 2561 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 (จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก..(ชื่อคณะกรรมการที่พิจารณา)... ในการประชุม ครั้งที่ ... เมื่อวันที่
......เดือน............ พ.ศ. 2561 
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
 ......................................................... 
 (.........................................................) 
 ต าแหน่ง ......................................... 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

4 

   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

….. 

ข้อเสนอแนะ ….. 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน ….. 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559  
หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึษา 

 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ 20 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560    ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 รศ.ดร.เทียมจันทร์ พานิชผลินไชย ประธานกรรมการ  
2 ดร.สุจกิจ ขอเชื้อกลาง กรรมการ  
3 ผศ.อ านวย พิรุณสาร กรรมการ  
4 ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ กรรมการและเลขานุการ  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2559  ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560 ฉบับนี้ ได้สะท้อนพัฒนาการในการบริหารจัดการหลักสูตร
ได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการรับนิสิตที่ชัดเจน มีการเตรียมความพร้อม วางแผนอนาคตไว้อย่างเหมาะสม  มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ รวมทั้งมีระบบส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาทักษะของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม  ท าให้ผลการประเมินในทุกตัวบ่งชี้มีพัฒนาการอย่างชัดเจน  
 คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ขอขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรวจสอบในครั้งนี้  ท าให้การประเมินตรวจสอบมีประสิทธิภาพและสะท้อนภาพความส าเร็จ และให้แนวทางเพ่ือการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีต่อเนื่องต่อไป
ในอนาคต 
 

สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 2 5.00 คุณภาพดีมาก 5.00 คุณภาพดีมาก 
3. นิสิต 3 3.00 คุณภาพปานกลาง 3.00 คุณภาพปานกลาง 
4. อาจารย์ 3 3.53 คุณภาพดี 2.86 คุณภาพปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.50 คุณภาพดี 3.25 คุณภาพดี 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 3.00 คุณภาพปานกลาง 3.00 คุณภาพปานกลาง 

รวม 14 3.47 คุณภาพด ี 3.22 คุณภาพด ี
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 
1)คุณภาพของบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา: หลักสูตรวางแผนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของนิสิตให้ไปสู่ระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอก 
2)คุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน: หลักสูตรวางแผนก ากับให้นิสิตเขียนวิทยานิพนธ์ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 
โอกาสในการพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์: หลักสูตรวางแผนสนับสนุนคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสูงยิ่งขึ้น  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
............................................................................................................................. ................................................................................................................................... ......
............................................................................................................................. .........................................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................................................................................................... ............. 
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ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  3 ควรมีการสังเคราะห์ ID Plan ของอาจารย์ใน

หลักสูตรเพื่อจัดท าเป็นแผนพัฒนาอาจารย์ของ
หลักสูตร ที่ท าให้หลักสูตรสามารถพัฒนาและ
ติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม  ทั้ง
การพัฒนาวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 
 

2 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3  3 1) ควรมีการก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
เพ่ิมเติม นอกเหนือจากการประเมินจาก
แบบสอบถาม เช่น การคัดเลือกรายวิชาที่จะ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์แต่ละปี การแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ การให้นิสิต
เข้ามามีส่วนร่วมในการทวนสอบ 
 
2) ควรมีการทบทวนกระบวนการการ
ประเมินผลการเรียนของนิสิตว่าสอดคล้องกับ
การก าหนดสัดส่วนในการให้คะแนนที่ก าหนดไว้

2 
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
หรือไม่ และพิจารณาการให้เกรดในแต่ละ
รายวิชา 
 
3) ควรมีการศึกษาปัญหาการท าวิทยานิพนธ์
ของนิสิตในระดับปริญญาเอก และควรน าผล
จากการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละ
รายวิชามาพิจารณา เพ่ือวางแผนให้นิสิต
สามารถด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตาม
รายวิชา  ทั้งนี้เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จ
การศึกษาตามที่ก าหนด 
 
4) ควรมีการศึกษาสัมฤทธิ์ผลการเรียนของนิสิต
ที่มีแผนการเรียนรายวิชากับนิสิตที่มีแผนการ
เรียนแบบท าวิทยานิพนธ์  ทั้งนี้เพ่ือน ามาใช้ใน
การวางแผนการรับนิสิต  
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ประจ าปีการศึกษา 2560 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
1)คุณภาพของบัณฑิต/ผู้ส าเร็จ
การศึกษา: หลักสูตรวางแผนพัฒนา
คุณภาพงานวิชาการของนิสิตให้ไปสู่
ระดับชาติ และส่งเสริมให้ได้รับทุน
วิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 

1) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 50% น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในเวทีสัมมนาระดับชาติ /โครงการเตรียมความ
พร้อมนิสิต, โครงการบรรยายพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา และโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 
2) นิสิตระดับมหาบัณฑิตอย่างน้อย 50% ตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ / โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต 
และโครงการศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 
3) นิสิตได้รับทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกอย่างน้อยปี
ละ 1 คน / หลักสูตรสนับสนุนตามเงื่อนไขของแผนการขอ

ตลอดปี 
 
 
 
 
 
ตลอดปี 
 
 
 
 
ตลอดปี 

20,000 (ภาค) + 
30,000 (สกว) 
 
 
 
 
30,000 (ตั้งงบ
ใหม่) 
 
 
 
- 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์, 
ผศ.ดร.อุดมพร 
 
 
 
 
ผศ.ดร.อุดมพร 
 
 
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
ของนิสิตแต่ละคน 
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ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (ทุนมหาบัณฑิต สกว. 
หรือทุนวิจัยอื่นๆ) 
 

2)คุณภาพของหลักสูตร การเรียนการ
สอน และการประเมินผู้เรียน: 
หลักสูตรวางแผนก ากับให้นิสิตเขียน
วิทยานิพนธ์ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่
ก าหนด 

1) นิสิตอย่างน้อย 30% ท าวิทยานิพนธ์เสร็จตามเวลาที่
ก าหนด (นิสิตในหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จ าเป็นต้อง
ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลภาคสนาม/หอจดหมายเหตุ จึง
ก าหนดเกณฑ์เบื้องต้นที่ 30%) / โครงการพัฒนาโครงร่าง
และความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์  
 

ทุกภาคการศึกษา 40,000 ผศ.ดร.มนตรี 

โอกาสในการพัฒนา     
1) คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้: หลักสูตรวางแผนพัฒนาห้อง
วิจัยนเรศวรให้เป็นแหล่งข้อมูลด้าน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและให้
เป็นห้องท างานค้นคว้าของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

1) โครงการห้องนเรศวรวิจัย เพ่ือจัดหาเอกสารและหนังสือ
ส าหรับการค้นคว้าด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
 
2) จัดซื้อชั้นเก็บหนังสือและจัดเตรียมสถานที่ห้องนเรศวร
วิจัยให้เหมาะแก่การท างานค้นคว้าของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ตลอดปี ? 
 
 
? 

ผศ.ดร.มนตรี/ภาค 
 
 
ผศ.ดร.มนตรี/ภาค 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
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(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4.อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3 1) หลักสูตรฯจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการเพ่ือ
ส่งเสริมบรรยากาศวิชาการไม่น้อยกว่าปีละ 
3 ครั้ง / โครงการบรรยายพิเศษเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
 
2) อาจารย์ทุกคนในหลักสูตรฯตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ชิ้น  
 
3) อาจารย์ในหลักสูตรฯสามารถยื่นขอ
ต าแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด / โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมการเขียนและการผลิตต าราวิชาการ 
(ใช้งบพัฒนาการวิชาการของภาควิชาฯที่มี

ตลอดปี 
 
 
 
 
ตลอดปี 
 
 
ตลอดปี 
 
 
 
 

20,000 
(ภาค) + 
30,000 
(สกว) 
 
- 
 
 
10,000 
(ภาค) ต่อ
คน 
 
 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ ์
 
 
 
 
อาจารย์ใน
หลักสูตรทุกคน 
 
อาจารย์ใน
หลักสูตรทุกคน 
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อยู่แล้ว) 
 
4) หลักสูตรมีแผนรับอาจารย์ณัฏฐพงษ์ สกุล
เลี่ยวเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเรียบร้อย
แล้ว (แทน ดร.ฐานิดา บุญวรรโณ ที่ยืมตัว
จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา) 
 

 
 
กลางปี 2561 

 
 
- 

 
 
ประธาน
หลักสูตรฯ 
 
 

5.หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

5.3 การประเมินผู้เรียน 3 1) มีการทวนผลสัมฤทธิ์ 25% ของรายวิชาที่
เปิดสอน / โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
(ตามนโยบายเรื่องระบบและกลไกในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของคณะสังคมศาสตร์) 
 
2) มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาทักษะทางวิชาการ และการวิจัย / 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ญาณ
วิทยาของประวัติศาสตร์" เพ่ือจัดพิมพ์
หนังสือด้านปรัชญาประวัติศาสตร์ โดยการ
สนับสนุนของทุนมหาบัณฑิต สกว. ร่วมกับ
ภาควิชาประวัติศาสตร์ และ สนพ.สมมติ  
 

ทุกปลายปี
การศึกษา 
 
 
 
ภาค
การศึกษา
แรกของปี 
2561 
 
 
 

- 
 
 
 
 
700,000/ 
สกว 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
โดยการแต่งตั้ง 
ของคณะ
สังคมศาสตร์ 
 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ 
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