
 
 

แผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560) 

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
ภาควิชาประวัติศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผ่านความเห็นชอบจาก. 
รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย ประธานกรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช  กนกเทศ                   กรรมการ 
ดร.สุกิจ  ขอเชือ้กลาง                                  กรรมการ  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตร ี กรรพุมมาลย ์           เลขานุการ 

 
ในการประชุมเมือ่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้าที่ 2 

ค าน า 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2561 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ได้ตระหนัก
ถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 (จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย (ประธาน
กรรมการ), ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช  กนกเทศ (กรรมการ), ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง (กรรมการ) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  กรรพุมมาลย์ (เลขานุการ) ใน
การประชุมเมื่อวันที่ 3 สองหาคม 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 

10 

ข้อเสนอแนะ 12 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 รศ.ดร.เทียมจันทร์  พานิชย์ผลินไชย  ประธานกรรมการ  
2 ผศ.ดร.ธนัช  กนกเทศ  กรรมการ  
3 ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง  กรรมการ  
4 ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ กรรมการและเลขานุการ  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
สรุปข้อมูลพื้นฐาน 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 2560  ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561 ฉบับนี้ ได้สะท้อนพัฒนาการในการบริหารจัดการหลักสูตร
ได้อย่างชัดเจน มีกระบวนการรับนิสิตที่ชัดเจน มีการเตรียมความพร้อม วางแผนอนาคตไว้อย่างเหมาะสม  มีการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ รวมทั้งมีระบบส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาทักษะของนิสิตอย่างเป็นรูปธรรม  ท าให้ผลการประเมินในทุกตัวบ่งชี้มีพัฒนาการอย่างชัดเจน และมีผลประเมินโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี 
คะแนน 3.18  โดยตัวบ่งชี้ที่ได้คะแนนน้อยกว่า 3 มี 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 และ 4.3  
 คณะกรรมการประเมินตรวจสอบ ขอขอบคุณคณบดี ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจ าหลักสูตร นิสิต และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่มีส่วนร่วมใน
กระบวนการตรวจสอบในครั้งนี้  ท าให้การประเมินตรวจสอบมีประสิทธิภาพและสะท้อนภาพความส าเร็จ และให้แนวทางเพ่ือการพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีต่อเนื่องต่อไป
ในอนาคต 
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สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 2 4.38 คุณภาพดี 4.38 คุณภาพดี 
3. นิสิต 3 2.67 คุณภาพปาน

กลาง 
2.67 คุณภาพปาน

กลาง 
4. อาจารย์ 3 3.19 คุณภาพดี 3.14 คุณภาพดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.50 คุณภาพดี 3.50 คุณภาพดี 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 3.00 คุณภาพปาน

กลาง 
3.00 คุณภาพปาน

กลาง 
รวม 14 3.34 คุณภาพด ี 3.18 คุณภาพปาน

กลาง 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 
1) คุณภาพของหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน: หลักสูตรวางแผนก ากับให้นิสิตเขียนวิทยานิพนธ์ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
2 ) คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: หลักสูตรวางแผนพัฒนาห้องวิจัยนเรศวรให้เป็นแหล่งข้อมูลด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและให้เป็นห้องท างาน

ค้นคว้าของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 
 
โอกาสในการพัฒนา 
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์: หลักสูตรวางแผนสนับสนุนคุณภาพอาจารย์ เพ่ือให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการสูงยิ่งขึ้น  
คุณภาพของบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษา: หลักสูตรวางแผนพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของนิสิตให้ไปสู่ระดับนานาชาติ และส่งเสริมให้ได้รับทุนวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอก 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
....................................................................................................................................................................................... .................................................................

.................................................................. ............................................................................................................................. .......................................................................

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

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 3  3 1) ควรวางแผนส่งเสริมให้นิสิตได้รับทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอก และวางแผนพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการของนิสิตให้ไปสู่ระดับนานาชาติและ
พัฒนาศักยภาพให้นิสิตสามารถตีพิมพ์บทความ
ทางวิชาการและงานวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI อีกท้ังการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติมาก
ขึ้น 
2) หลักสูตรวางแผนพัฒนาการศึกษาภาคสนาม 
(Area Study) ให้นิสิต และก ากับให้นิสิตเขียน
วิทยานิพนธ์ได้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด 
 

2 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3  2 1) วิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์เพ่ือน ามาใช้ในการ
วางกรอบอัตราก าลังและจัดท าแผนการรับ
อาจารย์เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเพ่ือให้ได้อาจารย์
ที่เพียงพอตามศาสตร์ของรายวิชาที่มีการจัดการ

2 
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
เรียนการสอน 
2) ติดตามการพัฒนาอาจารย์จาก ID Plan ของ
อาจารย์แต่ละท่าน: ติดตามการพัฒนาอาจารย์
ตาม ID Plan อาจารย์เพ่ือน ามาเป็นข้อมูล
จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับความ
ต้องการของอาจารย์ตลอดจนการวางแผน
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์  
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ประจ าปีการศึกษา 2560 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
1)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 

2)คุณภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้: 
หลักสูตรวางแผนพัฒนาห้องวิจัย
นเรศวรให้เป็นแหล่งข้อมูลด้านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและให้เป็น
ห้องท างานค้นคว้าของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

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

ตลอดปี 10,000 
(ภาควิชา) 
 
10,000 
(ภาควิชา) 

ผศ.ดร.มนตรี/ภาค 
 
 
ผศ.ดร.มนตรี/ภาค 
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โอกาสในการพัฒนา     
1)คุณภาพอาจารย์ 1) โครงการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเขียนต ารา

วิชาการ เพื่อน าไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการขอ
ต าแหน่งวิชาการ 

ตลอดปี 
 

20,000 (งบใหม่) อาจารย์ทุกคน 
 

2)คุณภาพนิสิต 1) นิสิตได้รับทุนวิจัยทั้งจากภายในและภายนอกอย่างน้อยปี
ละ 1 คน / หลักสูตรสนับสนุนตามเงื่อนไขของแผนการขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (ทุน คปก. และทุนวิจัย
อ่ืนๆ) 

ตลอดปี 
 

- อาจารย์ที่ปรึกษา
ของนิสิตแต่ละคน 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
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ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.นิสิต 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต 3 1) หลักสูตรจะคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมกับการเรียนในหลักสูตรมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้ได้นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงกับหลักสูตร 
/ ระบบการคัดกรองที่เพ่ิมขึ้นในเรื่อง 
Concept Paper, ใบรับรอง/
Recommendation จากผู้ที่เคยเป็น
อาจารย์ในสถาบันเดิม และความเหมาะสม/
เชี่ยวชาญของผู้ที่จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
2) นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาอย่างน้อย 50% 
น าเสนอผลงานทางวิชาการในเวทีสัมมนา
ระดับชาติ /โครงการเตรียมความพร้อมนิสิต, 
โครงการบรรยายพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียง

ช่วงรับเข้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี 
 
 
 

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

ประธาน
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์,  
ผศ.ดร.อุดมพร 
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ใต้ศึกษา และโครงการศึกษาดูงานและเข้า
ร่วมประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตอย่างน้อย 25% 
ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ (มากกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด) / โครงการพัฒนาทักษะการ
น าเสนอและเขียนผลงานวิชาการด้วย
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพนิสิตทาง
วิชาการของนิสิตไปสู่ศตวรรษที่ 21 
(ออกแบบแผนการเรียนการสอนเพ่ือให้นิสิต
สามารถเขียนและน าเสนอผลงานวิชาการ
ด้วยภาษาอังกฤษ เพ่ือน าเสนอและตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติ โดยท าผ่านรายวิชา 
834603 สัมมนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา 3 โดยให้บูรณาการกับแผนพัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล) 
 
4) นิสิตได้รับทุนวิจัยทั้งจากภายในและ
ภายนอกอย่างน้อยปีละ 1 คน / หลักสูตร

 
 
 
ตลอดปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตลอดปี 

 
 
 
20,000 (ตั้ง
งบใหม่) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา 
834603 สัมมนา
เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ที่
ปรึกษาของนิสิต 
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สนับสนุนตามเงื่อนไขของแผนการขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก (ทุน คปก. 
และทุนวิจัยอื่นๆ) 

 
 

4.อาจารย์ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3 1) หลักสูตรปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เพ่ือรักษาอัตรการคงอยู่ของ
อาจารย์ในระยะยาว  
 
2) ติดตามการพัฒนาอาจารย์จาก ID Plan 
ของอาจารย์แต่ละท่าน: ติดตามการพัฒนา
อาจารย์ตาม ID Plan อาจารย์เพื่อน ามาเป็น
ข้อมลูจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ที่ตรงกับ
ความต้องการของอาจารย์ตลอดจนการ
วางแผนงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ 

ตลอดปี 
 
 
 
ภายในเดือน
พฤศภาคม 

 อาจารย์ใน
หลักสูตรทุกคน 
 
 
ประธาน
หลักสูตรฯ 
 
 
 

 


