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การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ในรอบปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน ได้แก่ 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข 
4) ดร.กรรณิการ์ สารตปรุง 
5) ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล 

ในระหว่างรอบปีการประเมิน 2559 (เดือนมีนาคม 2560)  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหัน 
ซึ่งในขณะนี้ทางหลักสูตรฯ ก าลงัด าเนินการเพื่อขออนุมัติเพิ่มอาจารย์
ประจ าหลักสูตรทดแทน 

2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวฒุิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน จ านวน 5 คน 

3 คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวฒุิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน จ านวน 5 คน 

4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบันจ านวน ...5...... คน มี
คุณสมบัติ ดังนี ้

1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือด ารงต าแหน่งผูช้่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนจ านวน ...5...... คน และ 

2) มีประสบการณ์ด้านการสอน จ านวน ...5.... คน และ 
3) มีประสบการณ์ในการท าวิจัยในรอบ 5 ปีย้อนหลังที่ไม่ใช่ส่วน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา จ านวน ..5.... คน 
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลัก 
อาจารย์ประจ า จ านวน ...5.... คน มีคุณสมบัติ ดงันี ้

1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
จ านวน ..5.... คน และ 

2) มีประสบการณ์วิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา จ านวน ...5.... คน 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม 

อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน จ านวน ..5..... คน มี
คุณสมบัติ ดังนี ้

1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
จ านวน ..5.... คน และ 

2) มีประสบการณ์วิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา จ านวน ..5..... คน 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ

วิทยานิพนธ์   
อาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวฒุิจากภายนอกสถาบนั จ านวน ..5..... 
คน มีคุณสมบัติ ดงันี ้

1) มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
จ านวน ..5.... คน และ 

2) มีประสบการณ์วิจัยทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา จ านวน ...5.... คน 

8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

รายงานสืบเนื่องฉบับเต็มในการประชุมวชิาการ จ านวน ...1..... เร่ือง 
ได้แก ่
ฟาม ทิ กิม เว้ และ ทวีศักดิ์ เผือกสม. “การขับเคลื่อนอุดมการณ์ของ
พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามบนแนวรบทางวัฒนธรรมในสงคราม
เวียดนามระหว่าง ค.ศ.1945-1975,” น.591-611, ใน “ความ
คลุมเครือ ความเคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดนในมนุษยศาสตร์” 
(Ambiguity, Doubt, Boundaries and Frontiers in the 
Humanities) (เอกสารประกอบการสัมมนาเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย
คร้ังที่ 10), จัดโดยคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขตปัตตานี, ณ โรงแรมราชมังคลา
สงขลาเมอร์เมด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 19-20 กันยายน พ.ศ.
2559. (รายงานสืบเนื่องระดับชาติ) 
 

9 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จ านวน ..5..... คน นิสิตที่สังกัด 
จ านวน .20.... คน คิดเป็นสัดส่วนโดยเฉลี่ยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานพินธ์ 1 คนต่อนิสิต ...4.... คน 
 

10 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร
จ านวน ..5.... คน มีผลงานวจิัยเผยแพร่ในช่วงระหวา่ง 1 มกราคม 
2555 – 31 ธันวาคม 2559 จ านวน ...5..... คน 

11 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2556 ได้พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวชิาเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 โดย
เร่ิมปรับปรุงตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 และคาดว่าจะด าเนินการเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและเปิดใช้งานได้ภายในปี
การศึกษา 2561  

12 การด าเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อ
การประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

มีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานครบ 5 ข้อแรกตามที่
ก าหนดไว้ในหลักสตูร (มคอ 2) ดังนี ้
  อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ ทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 
  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกบั
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
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ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
(ถ้ามี)  
  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา 
  จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

 
หมวดที่ 2  อาจารย์ 

 
ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค.2559 – ก.ค.2560 

4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย ์
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
-อาจารย์ประจ า
หลักสูตรครบ 5 คน 
โดยมีความพึงพอใจไม่
ต่ ากว่า 3 คะแนนจาก 
5 คะแนน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
-มีแผนอัตราก าลงั
ระยะยาวทั้งในดา้น
การบริหารและกา
พัฒนาอาจารย ์
-มีการส่งเสริมให้ได้รับ
การอบรมและพัฒนา
ด้านคุณวฒุิและ
ต าแหน่งวิชาการ 
-มีการเสริมสร้าง
บรรยากาศทาง
วิชาการและมีการท า
วิจัยของอาจารย ์

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระบบและกลไก 
หลักสูตรได้มีการก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) โดยก าหนดดังนี้ 

(1) แต่งตั้งมาจากอาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2) คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาเอกในสาขาวิชาที่ตรงหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับสาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

(3) มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(4) มีงานวิจัยในช่วง 5 ปีที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา 

และกลไกส าคัญ คือ คณะกรรมการหลักสูตรฯ เป็นผู้พิจารณาและเสนอต่อภาควิชา
ประวัติศาสตร์ เพื่อด าเนินการแต่งตั้งต่อไป 
   ทั้งนี้ ในการด าเนินงานเพื่อเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องด าเนินงานให้
เสร็จสิ้นและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ามาบริหารหลักสูตรอย่างน้อย 9 เดือนของ
ระยะรอบเวลาประเมินหลักสูตร  ส่วนเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ในหลักสูตร ทาง
หลักสูตรได้ก าหนดวุฒิการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ก าหนดโดย สกอ. กล่าวคือ มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาเอก หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
และพิจารณาจากผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่มีความเกี่ยวข้องและจะสามารถเป็น
พื้นฐานในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและพัฒนาหลักสูตรได้
ต่อไป 
 
 
 ผลการด าเนินงานและการประเมินกระบวนการ 
จากการด าเนินงานตามกระบวนการที่ผ่านมา ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้อาจารย์
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ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค.2559 – ก.ค.2560 
ประจ าหลักสูตรเข้ามาเปลี่ยนใหม่จ านวน 2 คน (เกษียณอายุราชการและย้ายหลักสูตร) 
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และตามแผนพัฒนาบุคลากร ในช่วง 5 ปี (2559-2563) ยังไม่มีอาจารย์เกษียณ
หรือลาศึกษาต่อ แต่ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้สูญเสียอาจารย์ประจ าหลักสูตรไป 
1 ท่านอย่างกะทันหัน ทางหลักสูตรได้ด าเนินการตามระบบและกลไกที่มี    โดยการ
พิจารณาร่วมในคณะกรรมการหลักสูตรฯ และเสนอชื่ออาจารย์ในภาควิชาประวัติศาสตร์
ที่ยังไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเบื้องต้นได้เสนอ
รายชื่อ ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล มาแทน และหากในกรณีที่ ไม่สามารถขอตัวได้ 
ทางคณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้เสนอให้ ทาบทามอาจารย์ภายนอกภาควิชาที่ยังไม่ได้
สังกัดหลักสูตรมาเป็นแทนโดยมีเงื่อนไข เพื่อให้สามารถมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมา
ทดแทนได้ทันเวลา เนื่องจากเป็นช่วงรอบปีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ
ภาควิชา  
    
การปรับปรุงกระบวนการจากผลประเมิน 
    ในการประชุมปรึกษาหารือของกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า ไม่สามารถขอรายชื่อ 
ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวธุตระกูล มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรแทนได้ เนื่องจากมีรายชื่อ 
เป็นอาจารยป์ระจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี (อยู่ระหว่างด าเนนิการส่งหลักสูตรปรับปรุง 
เพื่อพิจารณาอนุมัติและเปดิสอนในปีการศึกษา 2560)  อีกทั้ง อาจารย์ประจ าที่มีอยู่ ยัง 
ไม่มีคุณสมบัติครบตามมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ทางหลักสูตรฯ จึงปรับ 
กระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ทันกับระยะเวลาของ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการประเมิน 2560 กล่าวคือ คณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงได้ 
พิจารณาเสนอให้ ทาบทามอาจารย์จากภายนอกจากภาควิชาสงัคมวิทยา คณะ 
สังคมศาสตร์ เพื่อขอยืมตัวมาเปน็อาจารยป์ระจ าหลักสตูรชั่วคราวในระยะเวลา 1 ปี 
การศึกษา (สิงหาคม 2560 – กรกฎาคม 2561) เนื่องจากเป็นระยะที่หลักสูตรอยู่ระหว่าง 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรและจะสามารถด าเนนิการเปิดหลักสูตรได้ในปีการศึกษา  
2561 ซึ่งก าหนดให้สามารถมีอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรได้ 3 คน    การปรับปรุง 
กระบวนการดังกลา่ว มีผลทีช่ัดเจนอย่างเปน็รูปธรรม คือ หลักสูตรยังคงมีอาจารย์ครบ 5 
คนส าหรับรอบการประเมินปี 2560 
 
ระบบการบรหิารอาจารย์ 
คณะมีการวางแผนระยะยาวดา้นอัตราก าลังบุคลากรที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คง 
อยู่จ านวนผู้เกษียณในแต่ละปี การจ าแนกบุคลากรตามคุณวฒุิและต าแหนง่ทางวิชาการ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ละป ี
 
ผลการด าเนนิงานและการประเมินกระบวนการ 
ในปี พ.ศ. 2560 หลักสูตรได้สูญเสียอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยา่งกะทนัหัน หลักสูตรจึง 
ได้มีการทบทวนความเสี่ยงและอัตราก าลังที่คงอยู่ เพื่อวางแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 
เร่ืองอัตราก าลังเพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ เนื่องจากในปัจจบุันจ านวนอาจารยป์ระจ าใน 
ภาควิชาที่มีคุณสมบตัิตรงตามมาตรฐานคุณภาพหลักสูตรมีจ านวนจ ากัดและความ 
หลากหลายด้านความเชี่ยวชาญมีค่อนข้างจ ากัดเชน่กัน กล่าวคือ ด้านประวตัิศาสตร์ 2  



 7 

ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค.2559 – ก.ค.2560 
คน ด้านวรรณกรรม 1 คน ด้านพัฒนาสังคม 1 คน และด้านท่องเที่ยว 1 คน (เสียชีวติ)  
 
การปรับปรุงกระบวนการจากผลการประเมิน 
หลักสูตรฯ ได้พิจารณาและเสนอแผนการบริหารความเสี่ยง เพือ่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
โดยก าหนดแผนทั้งระยะสัน้และระยะยาว  
แผนระยะสั้น (ส าหรับรอบปีการประเมิน 2560) พิจารณาจากอาจารย์ประจ าภาควชิา 
ประวัติศาสตร์ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
แผนระยะยาว พิจารณาการเปดิรับสมัครอาจารย์เพิ่มเติม โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและมีคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องเอเชียตะวันออกเฉียง 
ใต้ศึกษาเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายขึ้น 
 
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

1. อาจารย์ประจ าทุกคนท าแผนความต้องการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ภายใต้
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนและการต่อ
สัญญาจ้าง รวมทั้งตอบแบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองที่ทางคณะได้
จัดท าขึ้น เพื่อให้คณะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ของคณะต่อไป 

2. ภาควิชาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ให้อาจารย์แต่ละท่าน
ไปร่วมประชุมทางวิชาการ และ/หรือเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทาง
วิชาการ โดยก าหนดให้คนละ 10,000 บาทต่อปีงบประมาณ 

3. ภาควิชาสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนการท าวิจัย  
3.1 นักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
3.2 ให้นักวิจัยรุ่นใหม่ขอทุนสนับสนุนการท าวิจยัจากมหาวิทยาลยัที่ไดป้ระกาศ

ให้ทุนกับกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ทุนละ 100,000 บาท  

ผลการด าเนินงานและการประเมินกระบวนการ 
1. อาจารย์ทุกคนมีการผลิตผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเพื่อ

พัฒนาด้านวิชาการของตนอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรร้อยละ 80 ได้มีเดินทางไปร่วมประชุมวิชาการทั้งในและนอกพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก และมีการน าเสนอผลงาน ตีพิมพ์เผยแพร่วิชาการในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ 

2. ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ขอทุนการท าวิจัย อยู่  3   
โครงการ ดังนี้ 

(1) อุดมพร ธีระวิริยะกุล.  โครงการประวัติศาสตร์ชุมชนคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 
ภายใต้โครงการ อพ.สธ. (2559-ปัจจุบัน) ได้รับเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2) กรรณิการ์ สาตรปรุง.  .“รักโรแมนติก: เสรีภาพและความเท่าเทียมกันในนว
นิยายที่ถูกน ามาผลิตใหม่ในรูปแบบละครช่องฟรีทีวีระหว่าง พ .ศ . 2555-2557” 
(โครงการวิจัยต่อเนื่องปี 2/2559-2560) โครงการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง 
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ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค.2559 – ก.ค.2560 
“เมื่อฟ้าสีทองผ่องอ าไพ : การศึกษาอิสระเสรีและความเสมอภาคกับการ
เปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลักในสังคมไทย”,ส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย. 
ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

(3) ทวีศักดิ์ เผือกสม. ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างความหมายของสงคราม
เวียดนามบนจอเงิน , 1945 - ปัจจุบัน” โดยทุนสนับสนุนโครงการทุนวิจัย
มหาบัณฑิต สกว. ประจ าปีงบประมาณ 2558, ระยะเวลา 1  ปี (มีนาคม 2558 
–กุมภาพันธ์ 2559) ได้รับเงินอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก 
 

ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ 
   คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ประเมินกระบวนการที่ด าเนินงานมา พบว่า  

(1) การส่งเสริมอาจารย์ด้านวิชาการอยู่ในระดบัที่นา่พอใจ แต่เนื่องจากยังมีอาจารย์
ที่ยังไม่มีต าแหน่งวิชาการ จึงเห็นควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
เช่น ต าราเอกสารการสอน เพื่อพัฒนาไปสู่การเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ โดยเสนอ
ให้ มีการจัดท าโครงการพัฒนาการเขียนต าราเอกสารประกอบการสอน เพื่อ
กระตุ้นให้อาจารย์ในหลักสูตรและภาควิชาได้จัดท าเอกสารต าราและเปิดเวทีให้
มีการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาผลงานวิชาการเหล่านี้ โดยก าหนดอยู่ในแผน
งบประมาณปี 2561 

(2) การบริหารจัดการเงินงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ (จัดสรรคนละ 10,000 
บาทต่อปีงบประมาณ) เนื่องจากในแต่ละปีเงินส่วนนี้จะคงเหลือ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณ คณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงพิจารณา
แนวทางให้โอนเงินที่ไม่ได้ใช้เข้ามาในโครงการพัฒนานิสิต  

 
 
 
คุณภาพอาจารย์ 1. ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คนมีคุณวุฒิปริญญาเอก มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 100 ซึ่ง
เทียบเท่ากับคะแนน 5 คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้เกินกว่าร้อยละ 60 ขึ้นไป เท่ากับ 
5 คะแนน 

2. ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์  

ส าหรับหลักสูตระดับปริญญาโท ได้ก าหนดค่าร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการคิดร้อยละ 80 ขึ้นไป เท่ากับ 5 คะแนน อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ทั้ง 5 คนมีต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน มีค่าเท่ากับร้อยละ 60 ซึ่งเทียบเท่ากับคะแนน 
3.75 คะแนน ตามเกณฑ์ที่ก าหนดให้เกินกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไปเท่ากับ 5 คะแนน 

ในปี 2559 อาจารย์ 1 ท่าน (ดร.อุดมพร ธีระวิริยะกุล) ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่ง “ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์” ก าลังอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ  
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3. ผลงานวิชาการของอาจารย์  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบของบทความวิชาการหรือบทความ
วิจัย และงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปี 2559 (มกราคม - ธันวาคม 2559) คะแนนอยู่ที่  5 
คะแนน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร 

ผลงานตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ 
เผือกสม 

 ฟาม ทิ กิม เว้ และ ทวีศักดิ์ เผือกสม. 
“การขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรค
คอมมิวนิสต์เวียดนามบนแนวรบทาง
วัฒ นธรรม ในสงคราม เวี ยดน าม
ระหว่าง ค.ศ.1945-1975,” น.591-
611, ใน  “ความคลุ ม เครือ  ความ
เคลือบแคลง เส้นแบ่ง และพรมแดน
ใน ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ ” (Ambiguity, 
Doubt, Boundaries and Frontiers 
in the Humanities) (เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร สั ม ม น า เว ที วิ จั ย
มนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 10), จัดโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา
เขตปัตตานี , ณ โรงแรมราชมังคลา
สงขลาเมอร์เมด อ าเภอเมือง จังหวัด
สงขลา, 19-20 กันยายน พ.ศ.2559. 
(รายงานสืบเนื่องระดับชาติ) 

0.2 

ผศ.ดร.มนตรี  
กรรพุมมาลย์ 

 สฤษดิ์ ผาอาจ และ มนตรี กรรพุม
มาลย์ .“พลวัตการจัดการทุนทาง
สังคมในชุมชนต่างศาสนา: กรณีศึกษา
ชุมชนต าบลทรายขาว ต าบลโคกโพธิ์ 
จังหวัดปัตตานี.” วารสารพัฒนาสังคม 

(สราตันตัหิฑาพัฒนตรฑณารนาสารส) 
18,1 (2559): 61-84.  ) (TIC กลุ่ม 1) 

 Chanvit Vasayangkura and 
Montri Kunphoommarl. “The 
Model of Cultural Based 
Tourism Management in Urban 
Community: A Case Study of 
Thai-Vietnamese Community in 
Mukdahan Province, Thailand.” 

0.8 
 
 
 
 
 
 
0.8 
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วารสารอารยธรรมโขง-สาละวิน, ปีที่ 
7 ฉ บั บ ที่  1 (2559): 87-112. (TIC 
กลุ่ม 1) 

 Montri Kunphoommarl. 
“Deliberative Democracy in 
Thailand: Lessons of Civil 
Society Movement Practices.” 
International Conference on 
Public Policy and Public 
Consultation: Deliberative 
Democracy in Asia Co-organized 
by Nanyang Technological 
University, Public Policy and 
Global Affairs Program and 
Stanford University, Center for 
Deliberative Democracy at 
Nanyang Technological 
University, Singapore May 20-21, 
2016. (ร า ย ง า น สื บ เนื่ อ ง ร ะ ดั บ
นานาชาติ) 

 
 
 
0.4 

ดร.อุดมพร ธี
ระวิริยะกุล 

 Teeraviriyakul,Udomporn.  
“Bangkok: From an Antique to a 
Modern City.” In Sites of 
Modernity: Asian Cities in the 
Transitory Moments of Trade, 
Colonialism, and Nationalism, 
edited by Wasana Wongsurawat. 
Vol.1 (Springer Berlin 
Heidelberg, 2016):119-136. 
<http://link.springer.com/book/
10.1007%2F978-3-662-45726-9>. 

 สมลักษณ์ ศรีราม และ อุดมพร ธีระ
วิริยะกุล . “สมเด็จฮุน เซนกับการ
ครองอ าน าจน าท างการเมื องใน
กั ม พู ช า .” ว า รส า รนฑ ล ป น าส า รส  
มณาวฑทยาลัยแม่โจ้, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2 
(กรกฏาคา-ธันวาคม 2559): 94-112. 
(TCI กลุ่ม 2) 

 อุดมพร ธีระวิริยะกุล. “แนวทางการ
สร้างชาติ: เชื้อชาติ ศาสนา และความ

0.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.6 
 
 
 
 
 
 
0.2 
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เชื่ อ กั บ ก า ร ส ร้ า ง อั ต ลั ก ษ ณ์ : 
อิ น โด นี เซี ย .”  ว า รส า รส ม าค ม
ประวัติศาสตร์ฯ, ฉบับที่ 38 (2559): 
67-100. (รายงานสืบเนื่องระดับชาติ) 

 รายงานฉบับสมบูรณ์ (2559) “การ
ประเมิน ผล โครงการพัฒ นาและ
ร ณ ร ง ค์ ก า ร ใ ช้ ห ญ้ า แ ฝ ก อั น
เนื่องมาจากพระราชด าริ” (ส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
– ส านักงาน กปร.) (แหล่งทุนจ้าง) 

 
 
 
 
1 

ผศ.ดร.
บุณยสฤษฎ์ 
อเนกสุข และ
ผศ.ดร.วศิน 
ปัญญาวุธตระ
กูล 

  “พลวัตของจุดหมายทางการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณโุลกระหว่าง
ปีพ.ศ. 2500-2550”. วารสารศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ปี
ที่ 16 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม - 
มิถุนายน 2559).  

 

 

 
 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

 
ผลที่เกิดกบัอาจารย์ 1. อัตราการคงอยู ่

อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อเทียบปีต่อปีย้อนหลัง 3 ปี (2557 - 
2559) นับตั้งแต่ปี 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร จนมาถึงปี 2559 ถือได้ว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่มาในเดือนมีนาคม 2560 มี
อาจารย์ 1 ท่านเสียชีวิต และก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการขอเพิ่มขื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ปี จ านวน (คน) หมายเหตุ 
2556 5  
2557 3 เกษียณอายุราชการ/ย้ายหลักสูตร 
2558 5  
2559 5 อาจารย์ 1 ท่านเสียชีวิต (มีนาคม 2560) 

2. ความพึงพอใจของอาจารย ์ 
ปีการศึกษา 2559 คณะสังคมศาสตร์ได้ท าการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตรและพัฒนาส่งเสริมอาจารย์ โดยประเมิน 5 
ด้าน (1) ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (2) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร 
(3) ด้านกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล (4) ด้านระบบอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ (5) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า ความพึงพอใจ
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ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ในแต่ละด้านต่าง ๆ ในภาพรวม คะแนนเฉลี่ยที่ 
3.98 อยู่ในเกณฑ์มาก (สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)  

 
 
 
 

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

    ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที่
รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ใน
แต่ละปีการศึกษา 

หมายเหตุ 

2556 2557 2558 2559 2560 

2556 9 8 7 5  จบการศึกษา 2 คนในปีการศึกษา 2559 
2557  2 2 -  จบการศึกษา 1 คนและไม่ลงทะเบียน 1 คน 
2558   6 3  3 คนไม่ได้ลงทะเบียน 
2559    3   
รวม 9 10 15 11   

 
ข้อมูลประเมินผลกระทบจากปี 2559 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา สภาพการแข่งขันในการจัดการศึกษาในระดับปริญญาโทสูงขึ้น 
1. ตามแผนการรับนิสิตของหลักสูตรได้ก าหนดไว้ที่ 10 คนต่อปีการศึกษา แต่ในปัจจุบันอัตราการคงอยู่

ของนิสิตลดลง เนื่องจากนิสิตไม่ประสงค์จะศึกษาต่อในหลักสูตร (ย้ายสาขาวิชาหรือสถาบันเพราะตรง
กับสาขาวิชาที่ต้องการ มีภารกิจจนไม่มีเวลาให้กับการเรียน ได้งานท าในต าแหน่งที่สร้างโอกาสที่ดี 
กรณีท่ีนิสิตลาออกเพ่ือไปท างานในองค์กรระหว่างประเทศ)  

 
การรับนักศึกษา 
 
ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค.2559 – ก.ค. 2560 

3.1การรับ
นักศึกษา 
เป้าหมายเชิง
ปริมาณ 
 จ านวนนสิิต
รับเข้า  
.10..... คน/ปี 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 

การรับนักศึกษา 
ระบบและกลไก  
   มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเกณฑ์และวิธีการรับเข้านิสิตเป็นไปตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยนรเศวร ที่ให้พิจารณาจากเอกสารการสมัคร โดยไม่มีการสอบข้อเขียนและ
สัมภาษณ์ และให้เปิดรับเข้าศึกษาได้ทั้ง 2 ภาคการศึกษา 
ผลการด าเนินงานและการทบทวนกระบวนการ 
(1) จากระบบและกลไก หลักสูตรได้พบปัญหาจากการด าเนินการที่ผ่านมาว่า ไม่สามารถที่จะ
พิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพของผู้ที่จะสมัครเข้ามาเรียนโดยผ่านเอกสารแต่เพียงอย่างเดียว
ได้ ในปีการศึกษา 2559 ทางหลักสูตรจึงได้มีการเพิ่มกระบวนการด าเนินการเพิ่มเติมโดย
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ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค.2559 – ก.ค. 2560 
 นิสิตมีความ
พร้อมทางด้าน
วิชาการและ
คุณสมบัติตามที่
ระบุในหลักสูตร 
 

ก าหนดให้มีส่งเอกสารเพิ่มเติม คือ โครงร่างมาพร้อมกับใบสมัคร และเพิ่มกระบวนการ
สัมภาษณ์ผู้สมัคร โดยพิจารณาจากประเด็นวิจัยที่สนใจและคะแนนภาษาอังกฤษ จากการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะปีการศึกษา 2559 พบว่า การได้นิสิตที่มีทิศทางและประเด็น
การวิจัยท าให้การพัฒนาโครงร่างเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น อย่างเช่น ในปีการศึกษานี้ นิสิตชั้นปีที่ 
1 (แผน 2.2 ) จ านวน 2 คน สามารถสอบผ่านโครงร่างได้ในภาคเรียนที่ 2/2559 ซึ่งเป็นไปตาม
แผนการเรียน  แต่ยังพบปัญหาว่า มีนิสิตบางส่วนที่ยังขาดทักษะการวิจัยอย่างเพียงพอในการ
ท าวิจัย  
(2) จากที่หลักสูตรฯ ได้ขอเสนอให้นิสิตชั้นปีที่ 1 เริ่มลงทะเบียนแรกเข้าได้เฉพาะภาคเรียนที่ 1 
ของปีการศึกษาเท่านั้น ท าให้การจัดการเรื่องแผนการสอนลดความยุ่งยากลงได้มาก และลด
ปัญหาการเปิดรายวิชาไม่เป็นไปตามแผนลงได้ 
 
ปรับปรุงกระบวนการ    
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เดือนพฤษภาคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนผล
การด าเนินงานตามระบบและกลไกการรับนักศึกษา และประเมินกระบวนการรับเข้า พบว่า 
นิสิตในหลักสูตรที่รับเข้ามาบางส่วน ยังขาดทักษะและความเข้าใจในการท าวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์ แม้จะมีรายวิชาในหลักสูตรที่ช่วยวางกรอบคิดและแนวทาง เพราะนิสิตบางคน
ไม่ได้เรียนจบมาด้านสงัคมศาสตร์โดยตรงและไม่เคยได้ท าวิจัย ท าให้เกิดปัญหากับการเรียนและ
การท าวิทยานิพนธ์ อีกทั้งการสัมภาษณ์ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกครั้ง (เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ได้เปิดให้สามารถส่งใบสมัครมาได้ตลอดทั้งปี ดังนั้น จึงมีการเรียกสัมภาษณ์กันหลายรอบ ท าให้
มีการติดขัดในบางครั้ง หรือในบางกรณี ผู้สมัครได้เสนอหัวข้อ/ประเด็นผ่านอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้ามา ซึ่งส่วนใหญ่รู้จักและสามารถรับรองความสามารถด้านการวิจัยได้)  
       ในรายงานการประชุมหลักสูตรฯ ครั้งที่ 2/2559 วันที่  26 พฤษภาคม 2559 วาระที่ 4.2  
จึงมีมติให้ปรับปรุงกระบวนการรับในส่วนของการรับเข้า โดยเพิ่มเอกสารประกอบการพิจารณา 
(ก าหนดคุณสมบัติรับเข้า) คือ หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือหัวหน้า
โครงการวิจัย และปรับขั้นตอนการสัมภาษณ์ โดยในกรณีที่มีอาจารย์ ในหลักสูตรพิจารณารับ
เป็น “อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์” ให้ยกเว้นการเรียกสัมภาษณ์ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ผู้มีความ
พร้อมด้านการวิจัยและมีศักยภาพที่จะท าวิจัย/วิทยานิพนธ์ได้   
 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
       จากผลการประเมินกระบวนการการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในเรื่องพื้นฐานความรู้
ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยน าวิธีการแนะน าหนังสือให้นิสิตอ่านเพิ่มเติม (ยังไม่ได้
จัดเป็นโครงการเตรียมความพร้อม) เมื่อคณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ทบทวนกระบวนการและ
ผลการด าเนินงาน เมื่อวันที่ ..26 พฤษภาคม 2559..........ในการประชุมหลักสูตรครั้งที่ ...
2/2559............ พบว่านิสิตจ านวนหนึ่งยังคงมีปัญหาพื้นฐานความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ศึกษา โดยเฉพาะนิสิตที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อน และการ
แนะน าให้อ่านหนังสือควรเป็นขั้นตอนเมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนแล้ว ทางหลักสูตรจึง
พิจารณาจัดโครงการเตรียมความพร้อมโดยเน้นเรื่อง “แนวคิดทฤษฎีในการศึกษาเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และสถานภาพความรู้เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในศตวรรษที่ 21” 
โดยการใช้งบประมาณที่ภาควิชาได้จัดสรรให้ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 (เดือนสิงหาคม 
2559) เพื่อให้นิสิตสามารถเตรียมความพร้อมทางวิชาการควบคู่ไปกับความพร้อมทางด้าน
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ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค.2559 – ก.ค. 2560 
ทักษะที่จ าเป็นในการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ให้สามารถเรียนรู้ในหลักสูตรได้จนส าเร็จ
การศึกษาต่อไป 
             ผลส าเร็จของการปรับปรุงกระบวนการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา ปรากฏให้เห็น คือ นิสิตมีความเข้าใจและมองเห็นภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้
ชัดเจนขึ้นและเข้าใจประเด็นการศึกษาได้ดีขึ้น ซึ่งเปน็การปรบัปรุงกระบวนการที่ก่อให้เกิด
ความส าเร็จเป็นรปูธรรมตามเปา้หมายของตัวบ่งชี้ที่ 3.1  
 

 
 

ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 มีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ในอัตราส่วนของ
นิสิตไม่เกิน 1:5 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 นิสติในหลักสูตรเข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการส่งเสรมิ
พัฒนานิสิตและทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมี
ผลการประเมินประโยชน์และ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับด-ีดี
มาก 
 

การควบคุมดูแลก ากับให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
  ระบบและกลไก 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ได้ก าหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 คน
ต่อนิสิต 5 คน ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร หากในกรณีที่ต้องมีนิสิตเพิ่มมากกว่า
เกณฑ์ สามารถท าบันทึกข้อความขออนุมัติเป็นกรณี ซึ่งทางหลักสูตรได้ด าเนินงาน
โดยก าหนดให้สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ปัจจุบันภาระงาน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อยู่ในสัดส่วน 1 :4 (ข้อมูลจากระบบออนไลน์บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร) 
ทบทวนกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ด าเนินการก ากับดูแลวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน
หลักสูตร มี 3 ข้ันตอน 

1. พัฒนาประเด็นวิจัย เริ่มจากคัดแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) นิสิตที่ส่งประเด็น
วิจัยเข้ามาตอนสมัครรับเข้า ทางหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมหัวข้อการ
ท าวิทยานิพนธ์กับความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลักสูตรและให้เป็นไปโดย
สมัครใจ (2) กลุ่มที่ยังไม่มีหัวข้อ/ประเด็นวิจัยที่ชัดเจน ทางหลักสูตรได้
ก าหนดให้รายวิชาสัมมนา 1 เป็นรายวิชาที่จะช่วยพัฒนาหัวข้อและโจทย์
วิจัยให้กับนิสิต  

2. พัฒนาโครงร่าง เมื่อนิสิตสามารถพัฒนาจนเห็นแนวทางและประเด็นแล้ว จึง
ส่งมอบต่อให้นิสิตได้ไปท างานพัฒนาโจทย์วิจัยกับอาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญในเร่ืองนั้น ๆ โดยให้ยื่นเรื่องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  หลังจาก
ที่ได้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้ว จะส่งมอบให้อาจารย์ที่ปรึกษาฯ เป็น
ผู้ดูแล แนะน า ร่วมวางแผนการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์  เพื่อให้อาจารย์ที่
ปรึกษาฯ ก ากับดูแลให้นิสิตสามารถสอบโครงร่าง สอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ให้เป็นไปตามแผนการเรียนที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2  

3. พัฒนาวิทยานิพนธ์ ในขั้นตอนนี้อยู่ในการก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
แต่หลักสูตรได้สนับสนุนโดย ในแต่ละภาคการศึกษา ได้จัดท าโครงการ
พัฒนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ โดยเปิดให้นิสิตในหลักสูตรทั้งระดับโท
และเอก น าเสนอความก้าวหน้า ด้วยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและ
ภายนอกเข้ามาร่วมให้ความเห็นและพัฒนาโจทย์วิจัยให้กับนิสิต  
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ผลจากการด าเนินกระบวนการในข้างต้น พบว่า  
1. การคัดแยกกลุ่มนิสิตท าให้หลักสูตรสามารถบริหารจัดการให้นิสิตเรียนตาม

แผนได้ดีขึ้น โดยเฉพาะในขั้นของการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ที่ได้พยายาม
ผลักดันให้นิสิตที่เข้ามาในปีการศึกษา 2559 สามารถสอบโครงร่างฯ ตาม
แผนการเรียนได้ ผลคือ มีนิสิตชั้นปีที่ 1 (ปี 2559) สามารถสอบโครงร่างผา่น
จ านวน 2 คน แต่ยังมีนิสิตที่ยังไม่ได้สอบโครงร่าง มี 1 คนลาออกและย้ายไป
เรียนในหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการ กับอีก 1 คนที่ล่าช้าเพราะเปลี่ยน
อาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาเดิมได้เสียชีวิตกระทันหัน 

โครงการพัฒนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ที่จัดขึ้นภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดย
ครั้งที่ 1 เป็นการน าเสนอของนิสิตและวิพากษ์โดยอาจารย์ประจ าและผู้สอนใน
หลักสูตร ครั้งที่ 2 เป็นการน าเสนอของนิสิตและวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอก จากผลการประเมินความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
พบว่า เกินกว่าร้อยละ 90 นิสิตพึงพอใจและได้ประโยชน์จากโครงการ  และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหาหลักสูตรฯ ที่ 2/2559 ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 
(วาระการประชุมที 3.4) ได้เสนอให้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณส าหรับการ
สนับสนุนนิสิตไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ เนื่องจากในขณะนี้เร่ิมมีนิสิตที่สอบ
ผ่านโครงร่างและเริ่มผลิตบทความทางวิชาการเพื่อเตรียมส าหรับการน าเสนอ 
เนื่องจากยังติดขัดในเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย ทางคณะกรรมการฯ จึงให้ใช้
งบประมาณของโครงการพัฒนาความก้าวหน้าฯ ในปีการศึกษา 2559 น านิสิต
เข้าประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน โดยเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการเดินทาง 
อย่างเช่น ในเดือนพฤษภาคม 2560 ได้ร่วมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
ร่วมกับหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพา
นิสิตเข้าร่วมฟังและน าเสนอบทความ 
ผลการด าเนินงานเชิงปริมาณ 
1. มีนิสิตที่สอบผ่านโครงร่างฯ ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 4 คน (รหัส 58 

จ านวน 2 คน และรหัส 59 จ านวน 2 คน) 
2. มีนิสิตได้เข้าร่วมน าเสนอบทความในเวทีประชุมวิชาการทั้งระดับชาติ/

นานาชาติ รวมถึงการตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผลงานซึ่งเป็น
เกณฑ์ในการขอจบการศึกษาที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย  ในปีการศึกษา 

พัฒนาประเด็นวิจัย

•วิชาสัมมนา 1 พัฒนาประเด็นวิจัย

•กรณีมีหัวข้อ ทาบทามอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

พัฒนาโครงร่าง

•ก ากับดูแลโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์

พัฒนาวิทยานิพนธ์

•ก ากับโดยอาจารย์ที่ปรึกษาฯ

•โครงการพัฒนาความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
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2559 จ านวน 2  คน 
3. มีนิสิตที่ได้รับทุนวิจัยระดับมหาบัณฑิตของ สกว. ในปีการศึกษา 2559 

จ านวน 4 คน (รายงานการประชุมที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 
วาระการประชุมที่ 1.2) 

จากระบบและกลไกที่ใช้สามารถช่วยผลักดันให้นิสิตสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
ได้รับทุนวิจัย และมีผลงานเผยแพร่ทั้ งในรูปแบบน าเสนอและตีพิมพ์เผยแพร่ 
คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ทบทวนและพิจารณาเห็นว่า ควรใช้กระบวนการนี้
ต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560  

 
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการหลักสูตรฯ ได้ทบทวนกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
โดยในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในวันที่  4 กรกฏาคม 2560 (วาระ
การประชุมเรื่อง “การทบทวนผลด าเนินงานของหลักสูตร)  โดยเสนอให้ขยาย
โครงการพัฒนาความก้าวหน้าฯ ครอบคลุมกิจกรรมการเข้าร่วมประชุมวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันและนักวิชาการอ่ืน ๆ 
ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา และจัดสรรงบประมาณส าหรับการท าโครงการพา
นิสิตดูงานนอกสถานที่ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ตรงและเรียนรู้แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม โดยจะบรรจุในแผน
งบประมาณ 2561 
 
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  ในการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนิสิตนั้น หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติต่าง 
ๆ ไว้ใน curriculum mapping ของแต่ละรายวิชาใน มคอ.2 และน ามาวางแผนการ
ด าเนินงานใน มคอ.3 โดยตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ใน มคอ.5 ของแต่ละรายวิชาเพื่อ
น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายเชิง
คุณภาพ หลักสูตรต้องการพัฒนาให้นิสิตเป็นนักวิจัยและมีความรอบรู้ทางด้านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา เพื่อสามารถน าไปปรับใช้กับงานด้านวิชาการและ/หรืองานที่
เก่ียวข้องได้ 
     หลักสูตรฯ จึงได้จัดโครงการต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการให้กับนิสิต 
ผ่านระบบการบริหารจัดการของภาควิชาประวัติศาสตร์ ที่มีกลไกส าคัญคือ
งบประมาณที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ได้จัดสรรให้หลักสูตรฯ ได้บริหารจัดการเพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนานิสิตจ านวน 100,000 บาท จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ประจ าปีงบประมาณ 2560 ( 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

(1) โครงการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(1.1) โครงการน าเสนอความก้าวหน้าประจ าภาคการศึกษา (2 ครั้ง/ปี

การศึกษา) 
(1.2) โครงการงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (ร่วมกับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
(2) โครงการบรรยายพิเศษเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
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ทบทวนกระบวนการและผลการด าเนินงาน 
พบว่า ในแต่โครงการนิสิตให้ความสนใจในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ หลังสิ้นสุดแต่
ละโครงการ นิสิตที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ระบุว่าตนเองได้รับประโยชน์และความ
พึงพอใจในระดับดี – ดีมาก เมื่อน าผลการประเมินกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิต
ข้างต้นเข้าพิจารณาในที่ประชมุคณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ที่ประชุมมีมติ
พึงพอใจต่อผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และพิจารณาพร้องกันว่า ควรมีการส่งเสริม
กิจกรรมวิชาการอย่างต่อเนื่อง แต่ให้มีการเพิ่มกระบวนการ โดยเน้นการมีส่วนร่วม
มากขึ้น กล่าวคือ ในปีการศึกษา 2560  หากทางหลักสูตรได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มขึ้น จะมีการเพิ่มจ านวนโครงการทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และจะมี
การประเมินกระบวนการเพื่อจัดท าแผนรองรับการเปลี่ยนแปลงของกลไกที่เกิดขึ้น 
ด้วยการปรับปรุงกระบวนการ เปิดให้นิสิตและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีส่วนร่วม
ในการน าเสนองานประชุมที่สนใจให้คณะกรรมการหลักสูตรได้พิจารณา เพื่อคัดกรอง
ความคุ้มค่าของโครงการก่อนบรรจุเข้าแผนงบประมาณ 
     ปรับปรุงการด าเนินงาน 
ในส่วนของการคัดกรองโครงการก่อนบรรจุเข้าแผนงบประมาณประจ าปี ท าให้
หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรม/โครงการที่ครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ครบถ้วนทุกประเด็น โดยเพิ่มพัฒนา
โครงการใหม่ ๆ ดังนี้ 
(1) โครงการพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
(2) โครงการบรรยายพิเศษ 
(3) โครงการศึกษาดูงาน (ร่วมงานประชุมและ/หรือทัศนศึกษาพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้) 
ทั้งนี้ ในส่วนโครงการศึกษาดูงาน ในปีการศึกษา 2560 ขอให้มีการจัดท าตาราง/
ก าหนดการงานประชุมต่าง ๆ ในรอบ 1 ปี เพื่อสามารถวางแผนงบประมาณ การ
น าเสนอ และน านิสิตเข้าร่วมประชุมได้ดียิ่งขึ้น 

 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560 
3.3ผลที่เกิดกับ    
    นักศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
 มีรายงานผลการ
ด าเนินงานครบทั้งการคงอยู่ 
การส าเร็จการศึกษา ความ
พึงพอใจและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 มีแนวโน้มผลการ

(1) อัตราการคงอยูข่องนักศึกษา มีแนวโน้มการด าเนินงานที่ดีขึ้น ดังนี้  
 ข้อมูลจ านวนนักศึกษา นับถึงสิ้นปีการศึกษา 2558 เป็นดังนี้ 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

จ า น ว น ที่
รับเข้า 

จ านวนที่ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนที่คง
อยู่ 

จ า น ว น ที่
หายไป 

2556 9 2 5 2 
2557 2 1 - 1 
2558 6 - 3 3 
2559 3 - 2 1 

 
 (คิดสัดส่วนการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรโดยแยกแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้เห็น
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ด าเนินงานที่ดีขึ้นในบาง
เรื่อง 
 
 

แนวโน้มที่ดีขึ้น) 
(2) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปี ก าร ศึกษาที่ รับ เข้ า 
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ใช้
หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 2556 2557 2558 2559 

2556 จ านวน     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

2557 จ านวน     
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น     

2558 จ านวน 2    
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น 22.22    

2559 จ านวน   1  
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น   50.00  

 
(3) ความพึงพอใจของนิสิตที่มีหลักสูตร 

หลักสูตรได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรส าหรับปี 
2559 พบว่าได้คะแนนเฉลี่ย = ..4.59...คะแนน (อยู่ในระดับ มากที่สุด) 

(4) ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
ในการศึกษา 2559 มีช่องทางการร้องเรียนให้กับนิสิต 3 ช่องทาง 
(1) ช่องทางการพูดคุยในชั้นเรียนหรืออย่างไม่เป็นทางการ  จากนั้นอาจารย์

ได้น าข้อร้องเรียนเหล่านั้นมาเข้าที่ประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางการ
แก้ปัญหา  

(2) ทางคณะได้มีช่องทาง (ทางการ) โดยเปิดให้สามารถส่งข้อเรียนผ่านเวบ
ไซท์ของคณะ (shout box) ได้  

(3) ได้มีการจัดตั้งกลุ่มนิสิตระดับบัณฑิต เพื่อเป็นตัวแทนในการประสาน
และเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของคณะที่จะมีผลต่อนิสิต 

ผลการจัดการข้อร้องเรียนจึงเป็นศูนย์/มีข้อร้องเรียน  อย่างไรก็ตาม หลักสูตรมีการ
พัฒนากระบวนการการด าเนินการเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเกิดข้อร้องเรียน โดย
การเปิดเวทีและช่องทางให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
ต่อหลักสูตรเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนานิสิตได้ตรงตามเป้าหมายต่อไป 
            ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้รับปรุงกระบวนการโดยให้นิสิตเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นผ่านรายวิชา เพราะพบว่า ช่องทางอย่างไม่เป็นทางการ เป็นช่องทางที่นิสิต
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและส่วนใหญ่เป็นการพูดคุยเพื่อรับฟังและ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น            
            จากผลการด าเนินงานดังกล่าว ในปีการศึกษา 2559 คาดว่าผลที่เกิดกับนิสิต
ในด้านอัตราการคงอยู่ ความพึงพอใจ และอัตราการส าเร็จการศึกษาจะเพิ่มขึ้น และ
การร้องเรียนจะคงเดิมที่ 0% 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษา  
(1) แผนการศึกษาของหลักสูตรนี้คือ 2 ปี แต่ในความเป็นจริงเมื่อนิสิตได้สอบผ่านโครงร่าง นิสิตควรมี

เวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา (6 เดือน) ส าหรับการลงเก็บข้อมูลภาคสนาม ส่งผลให้นิสิตต้อง
พักการศึกษาไป 1 เทอมเป็นอย่างน้อย 

(2) นิสิตในสาขาวิชาส่วนใหญ่ได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์จากแหล่งทุน เช่น โครงการทุน
วิจัยมหาบัณฑิต สกว. ปัจจุบันหลักสูตร มีนิสิตรับทุนจ านวนทั้งสิ้น 7 คน ซึ่งแหล่งทุนมีความ
คาดหวังที่นิสิตจะผลิตผลงานที่มีคุณภาพออกมา ดังนั้น จึงใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและผ่าน
กระบวนการวิพากษ์เพ่ือให้งานที่มีคุณภาพ และเพ่ือให้หลักสูตรได้รับการยอมรับจากแหล่งทุน ซึ่ง
จะมีผลให้นิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรได้รับทุนอย่างต่อเนื่อง 

(3) นิสิตได้ท าวิจัยในโครงการวิจัย ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะการวิจัยในพ้ืนที่ศึกษายิ่งขึ้น จึงท าให้มีการ
ใช้เวลาในการศึกษานานขึ้น แต่เป็นการใช้เวลาอย่างมีคุณภาพ 

 
ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
นักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่ ค่า
น้ าหนัก 

ฟาม ทิ กิม เว้  “การขับเคลื่อนอุดมการณ์ของ
พรรคคอมมิวนิสตเ์วียดนามบน
แนวรบทางวัฒนธรรมใน
สงครามเวียดนามระหว่าง ค.ศ.
1945-1975,”  

งานสัมมนาเวทีวิจยัมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 
10, จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร,์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตาน,ี ณ โรงแรมราชมังคลา
สงขลาเมอร์เมด อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา, 
19-20 กันยายน พ.ศ.2559. 

0.2 

ปิยะกษิดิ์เดช  
เปลือยศรี 

“การท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
ในเวียดนาม: พัฒนาการ
และสถานภาพในปัจจุบัน” 

บทความน าเสนอในการชุมสัมนา
วิชาการนานาชาติของเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที ่
9. โรงแรมท็อปแลนด์พิษณุโลก,
พิษณุโลก, 24-25 มีนาคม 2559 

0.2 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 แปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 
ข้อมูลประกอบ 
(1) จ านวนมหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จ านวน ....1....... คน 
(2) จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง x 0.1 = ………  
(3) จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ Proceedings ประชุมวิชาการระดับชาติ x 0.2 = …2……. 
(4) จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ Proceedings ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ x 0.4 = ………. 
(5) จ านวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ./กกอ. 

แต่สภามหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศและแจ้ง กพอ/กกอ x 0.4 = ………. 
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(6) จ านวนผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร x 0.4 = ………. 
(7) จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม 2) x 0.6 = ………. 
(8) จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติไม่อยู่ในฐานข้อมูล ก.พ.อ./กกอ. แต่สภา

มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศและแจ้ง กพอ/กกอ x 0.8 = ………. 
(9) จ านวนบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (TCI กลุ่ม 1) x 0.8 = ………. 
(10)  จ านวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศ กพอ/กกอ. X 1.0 = ……….. 
(11)  จ านวนผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร x 1.0 = ………. 
(12)  ผลรวมข้อ (2) ถึง (11) x 100 = …40………% 

   หารด้วยข้อ (1) 
(13)  ค่าคะแนน (ร้อยละจากข้อ 12) x 0.125 = …5…….. คะแนน 

 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร   
ข้อมูลจาก มคอ 5 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
ภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา 2559 
 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ผู้สอน สถานะ/หมายเหตุ 
834501 - 1 
 

Research Methodology in Social Sciences ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์  

834511 - 1  
 

The State of Southeast Asian Studies 
 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม  

834512 - 1  
 

Theories and Concepts in Pre-modern 
Southeast Asia 
 

ดร.กรรณิการ์ สาตรปรุง  

834526 - 1  
 
 

Creative Tourism in Southeast Asia 
 

ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ผู้สอนเดิม  
ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์
อเนกสุข 

834527 - 1  
 

Popular Culture in Southeast Asia 
 

ดร.กรรณิการ์ สาตรปรุง  

834561 - 1  
 

Thesis 1, Type A1 
 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม  

834571 - 1  
 
 

Thesis 1, Type A2 
 

ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ท่ีปรึกษาเดิม  
ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์
อเนกสุข 

834571 - 1  
 

Thesis 1, Type A2 
 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม  
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รายวิชา จ านวนนิสิตต่อเกรด รวม GPA เฉลี่ย STDEV 
A B+ B C+ C D+ D F P S U 

834501-1 : 
Research 
Methodology 
in Social 
Sciences 

- - - - - - - - - - - 6 - 0.00 

834511-1 : 
The State of 
Southeast 
Asian Studies 

- - 1 - - - - 1 - - - 2 1.50 2.12 

834512-1 : 
Theories and 
Concepts in 
Pre-modern 
Southeast 
Asia 

- - 1 - - - - - - - - 4 3.00 0.00 

834526-1 : 
Creative 
Tourism in 
Southeast 
Asia 

- 1 - - - - - - - - - 4 3.50 0.00 

834527-1 : 
Popular 
Culture in 
Southeast 
Asia 

- - 1 - - - - - - - - 4 3.00 0.00 

834561-1 : 
Thesis 1, 
Type A1 

- - - - - - - - - 2 - 2 - 0.00 

834571-1 : 
Thesis 1, 
Type A2 

- - - - - - - - - 3 - 3 - 0.00 
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ภาคเรยีนที ่2 ปีการศกึษา 2559 
รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ผู้สอน สถานะ/หมายเหตุ 
834501 - 1  
 
 

Research Methodology in Social 
Sciences 
 

ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในภาค
เรียนปลาย/2559 

834502 - 1  
 

Seminar in Southeast Asian Studies 
 

ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์  

834561 - 1  
  
 

Thesis 1, Type A1 
 

ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ส าหรับนิสิตท่ีเข้าศึกษาในภาค
เรียนปลาย/2559 

834562 - 1  
 

Thesis 2, Type A1 
 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม  

834572 - 1  
 
 

Thesis 2, Type A2 
 

ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ ท่ีปรึกษาเดิม 
ผศ.ดร.บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข 
 

 
 

รายวิชา จ านวนนิสิตต่อเกรด รวม GPA เฉลี่ย STDEV 
A B+ B C+ C D+ D F P S U 

834501-1 : 
Research 
Methodology 
in Social 
Sciences 

- - - - - - - - - - - 3 - 0.00 

834502-1 : 
Seminar in 
Southeast 
Asian Studies 

- - - - - - - - - - - 6 - 0.00 

834561-1 : 
Thesis 1, 
Type A1 

- - - - - - - - - 1 - 2 - 0.00 

834562-1 : 
Thesis 2, 
Type A1 

- - - - - - - - - 2 - 2 - 0.00 

834572-1 : 
Thesis 2, 
Type A2 

- - - - - - - - - 2 - 2 - 0.00 

 
 
 
 
 
 
 



 23 

คุณภาพหลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผล 
 

- ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
 
 

ตัวบ่งชี้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560 
5.1 สาระของ

รายวิชาใน
หลักสูตร 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนตรงกับผลลัพธ์
การเรยีนรู้ที่ก าหนดใน
รายวิชาและหลักสูตร 

Input: หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร  
หลักสูตรยังเน้นแนวคิด Area Based (ในอาณาบริเวณเอเชียตะวันตะวัน 
เฉียงใต้) Interdisciplinary Based (การวิจัยแบบสหวิทยาการ) และ  
Issues Based (ครอบคลุมประเด็นต่างๆในทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  
และศึกษาศาสตร์) ซึ่งจะน าไปในการปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา 2561  
ต่อไป 
หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรนี้ทุก 5 ปี ดังนี้จึงมีการปรับปรุงเนื้อหา
สาระของรายวิชาในบางวิชาให้สอดคล้องกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน เพ่ือให้ทันกับสภาพการเปลี่ยนและองค์ความรู้ทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมในเวที
ประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติที่จัดขึ้นโดยคณะและสถาบันต่างๆ
ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
Process :การปรับปรุงในแต่ละรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความก้าวหน้าของสถานภาพความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

หลักสตูรมีการก าหนด 
สาระวิชาทางทฤษฎีและ
การปฏิบัตผิ่านการระบุ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ชัดเจน 
ทันสมัย สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และความต้องการของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

P: มีแผนด าเนินการระดบัหลักสูตร  
 เกี่ยวกับกระบวนการเรยีนการสอน 

D: การปฏิบัตติามแผนระดับหลักสูตร 
 ที่เกี่ยวกับการเรยีนการสอน 

C: การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิและการ 
    ประเมินการสอนของอาจารย ์
A: น าผลจากการประเมินผูส้อน ผูเ้รียน   

 และกระบวนการเรียนการสอน 
 มาปรับปรุงหลักสตูรและการเรียน 
 การสอนโดยมีการจัดการความรู ้
 ในกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อมูลปอ้นกลับ (Feedback) 
การประเมินการจัดการเรยีนการสอนและประเมินหลักสตูรตามรายละเอียดใน มคอ.5, 6, 7 

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) 
 

ผลผลิต (Outputs) 
 

ผลการด าเนินงาน
หลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
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Output: ผู้สอนรายวิชามีการปรับปรุงเนื้อหาวิชาและประเด็นการอภิปราย
ให้เหมาะสมกับความสนใจและให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงในกลุ่ม
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศผ่านนโยบาย/ยุทธศาสตร์ชาติ 
เช่น รายวิชาสถานภาพความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
 
ผลการด าเนินงานและทบทวนกระบวนการ 
จากที่ได้ปรับวิธีการและประเด็นการอภิปราย เช่น รายวิชาสถานภาพ
ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยปรับให้เป็นไปตามประเด็นที่กลุ่ม
ผู้เรียนในแต่ละรุ่นสนใจ พบว่า มีข้อดีในแง่ที่มีประเด็นการอภิปรายที่ตรง
กับความสนใจของนิสิตและสามารถพัฒนาไปสู่โจทย์วิจัยได้ แต่พบปัญหา 
คือ แนวคิดและงานที่ เป็นองค์ความรู้หลักที่นิสิตในหลักสูตรเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาควรรู้จักและเข้าใจ นิสิตเข้าใจได้น้อย เนื่องมาจาก
ข้อจ ากัดในการอ่านหนังสือของนิสิต โดยเฉพาะส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ 
และการใช้วิธีการเรียนแบบ Issue/Problem base ท าให้ขาดแกนความรู้
หลักและแนวคิดที่จ าเป็นต่อการท าความเข้าใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา  
 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
จากการทบทวนกระบวนการ ผู้สอนได้เสนอแนวทางต่อที่ประชุม คือ เขียน
ต าราเรียนในรายวิชาสถานภาพองค์ความรู้ฯ โดยให้ความส าคัญและเน้นที่
แนวคิดที่เกี่ยวข้อง เช่น ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ชาติพันธุ์
วรรณา วรรณกรรม รัฐศาสตร์ เป็นต้น โดยไปสัมพันธ์กับโครงการส่งเสริม
การผลิตเอกสารและต ารา ที่หลักสูตรก าลังจะเสนอให้ภาควิชาจัดท า
โครงการนี้ในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการผลิตต ารา
ของคณาจารย์ในภาควิชาด้วย 
 
 

 
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
 
 

ตัวบ่งชี้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560 
5.2 การวางระบบ

ผู้สอนและ
กระบวนการจดั 
การเรียนการสอน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
…………………………….. 

การก าหนดผู้สอน 
Input: คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ก าหนดคุณสมบัติผู้สอน ดังนี้ 

(1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร 

(2) อาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีภาระงานสอนในระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาประวัติศาสตร์ ด้วย 
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…………………………….. 
…………………………….. 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 

 
Process: หลักสูตรได้มีการพิจารณาโดยการประชุมร่วมวางแผนการ
ก าหนดผู้สอนก่อนเริ่มต้นในแต่ละภาคการศึกษา  เน้นความเชี่ยวชาญ 
ความสนใจและประสบการณ์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องของผู้สอน 
 
Output: ผลการด าเนินงานและการทบทวนกระบวนการ 
พบว่า การก าหนดรายวิชาให้ตรงกับความเชี่ยวชาญของผู้สอนได้ผลดีต่อ
นิสิตที่เรียน แต่เนื่องจากหลักสูตรมีคณาจารย์ผู้สอนที่ยังไม่ได้หลากหลาย
ความเชี่ยวชาญและหลักสูตรนี้เป็นลักษณะเป็น “สหวิทยาการ” ท าให้
อาจารย์ผู้สอนเพียงคนเดียวในการรับผิดชอบรายวิชา 1 วิชา อาจไม่
เพียงพอและไม่คลอบคลุมได้  
 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
จากการทบทวนกระบวนการ หลักสูตรจึงได้พิจารณาที่จะก าหนดบางวิชา
ในเบื้องต้นให้มีการสอนในรูปสอนเป็นทีม (Team Teaching) เช่น รายวิชา
สัมมนา ซึ่งจะเริ่มในปีการศึกษา 2560 นี้ 
 
การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ ( มคอ.3 
และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน 
Input:  
1) การก ากับให้อาจารย์ท า มคอ.3 -4 ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
2) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นิสิต 
3) การจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะและเพ่ิมศักยภาพนิสิตระหว่างเรียนเพื่อ
เพ่ิมประสบการณ์ด้านการวิจัย เช่น การโครงการบรรยายพิเศษ โดยเชิญ
อาจารย์พิเศษมาบรรยายให้แนวคิดและวิธีการวิจัย เป็นต้น 
4) การเตรียมความพร้อมด้านการท างาน/การประกอบอาชีพ (กลไกการ
ช่วยเหลือด้านการหางานท า/การเผยแพร่ผลงาน) เช่น การส่งเสริมให้อบรม
ด้านการเขียนและน าเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
 

           
Process: หลักสูตรได้ก ากับให้อาจารย์ได้จัดท าและส่ง มคอ. 3, 4 และ 5 
ตามก าหนด รวมทั้งน าผล มคอ.5 มาใช้ในการปรับปรุงสาระและ
กระบวนการเรียนการสอนในภาคการศึกษาต่อไป และส าหรับกิจกรรม
ส่งเสริมต่าง ๆ หลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมในโครงการที่คณะหรือ
หน่วยงานอื่นจัด และในส่วนของหลักสูตรได้มีการจัดโครงการเพิ่มเติมให้
ตามความเหมาะสมของงบประมาณ 
 
 
ผลการด าเนินงานและการทบทวนกระบวนการ 

(1) การก ากับ มคอ. : จากการประชุมหลักสูตร เมื่อวันที่ 13 
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กรกฏาคม 2560 (วาระการประชุมเรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
และทบทวนสาระเนื้อหาหลักสูตร) ได้พิจารณาเห็นว่า ในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดโดยผู้สอนหลายคน (ตามอาจารย์ที่
ปรึกษา) แต่ต้องจัดท ามคอ. เป็นชุดเดียวกัน และท่ีผ่านมา การ
เขียน มคอ 5 ค่อนข้างล าบากและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงมากนัก 
เนื่องจากในระยะแรก ๆ ของการเปิดหลักสูตร ยังไม่เห็น
พัฒนาการตั้งแต่ต้นมายังปลายน้ า จนมาถึงช่วงปีที่ผ่านมา ที่มีนิสิต
จบการศึกษาแล้ว เริ่มจะมองเห็นแนวทาง และปัญหาที่เกิดขึ้น 
ดังนั้น คณะกรรมการหลักสูตรฯ จึงเห็นว่า ควรน า มคอ. รายวิชา
วิทยานิพนธ์ มาพิจารณาร่วมกันในการประชุมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 
 มคอ. 3 ให้พิจารณาแนวทางและกระบวนการที่จะสามารถ

ผลักดันให้นิสิตสามารถผ่านตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในรายวิชา
วิทยานิพนธ์ในแต่ละตัว  

 มคอ. 5 ให้พิจารณาทบทวนปัญหาในรายวิชาวิทยานิพนธ์และ
ร่วมกันหาแนวทาง เพ่ือน าไปปรับปรุงใน มคอ 3 ของปี
การศึกษาต่อไป 

(2) ในภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรฯ ได้จัดท าโครงการเตรียมความ
พร้อม โดยได้ ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ บรรยายเรื่อง “แนวคิด
และทฤษฎีในการศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา” และ ผศ.
ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม บรรยายเรื่อง “สถานภาพความรู้และงานวิจัย
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ให้กับนิสิตปีที่ 1 และชั้นปือ่ืน ๆ เข้า
รับฟัง เพ่ือเข้าใจพ้ืนฐานความรู้ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
เป็นแนวทางในการก าหนดค าถามวิจัยได้ 

(3) หลักสูตรได้จัดโครงการบรรยายพิเศษให้กับนิสิตอย่างต่อเนื่อง โดย
การเชิญอาจารย์พิเศษจากสถาบันต่าง ๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้าน
การวิจัยและแนวคิดด้านสังคมศาสตร์มาบรรยายและแลกเปลี่ยน
กับนิสิต (เอกสารโครงการบรรยายพิเศษ) 

การน าผลการปรับปรุงมาด าเนินการ 
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ได้ประชุมร่วมกันในการก าหนด

แนวทางและกระบวนการในรายวิชาวิทยานิพนธ์ เพื่อจัดท า มคอ 
3 ส าหรับภาคการศึกษาที่ 1/2560 และต่อไปเมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษา คณะกรรมการฯ จะน า มคอ. 5 ของรายวิชานี้มา
พิจารณาร่วมกันและก าหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงใน มคอ 3 
ของภาคการศึกษาต่อไป 

(2) หลักสูตรได้น าผลสะท้อนความพึงพอใจของนิสิตมาพิจารณาเพ่ิม
กิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้กับนิสิตเพ่ิมข้ึน เช่น การสนับสนุนการ
น าเสนอและเผยแพร่ผลงาน การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ
เพ่ือนบ้าน เป็นต้น โดยน ามาระบุในแผนปฏิบัติการส าหรับปี
การศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560 
5.2 การวางระบบ

ผู้สอนและ
กระบวนการจดั 
การเรียนการ
สอน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
เป้าหมายเชิง
คุณภาพ 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 

การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับ
สาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
Input:  

(1) พิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย์ที่มีใน
หลักสูตร 
 

Process:  
(1) การพิจาณาหัวข้อวิทยานิพนธ์เริ่มตั้งแต่กระบวนการรับเข้า ทาง

หลักสูตรได้มีการพิจารณาจากหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ส่งเข้ามาสมัคร
และหากมีอาจารย์ในหลักสูตรที่มีความสนใจหรือความเชี่ยวชาญใน
เรื่องนั้น ๆ และสามารถรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทางหลักสูตรจะ
พิจารณารับนิสิตเข้าศึกษา 

(2) ส าหรับนิสิตที่เข้ามาแล้วยังไม่มีหัวข้อหรือโจทย์วิจัยที่ชัดเจน ทาง
หลักสูตรได้ใช้รายวิชาสัมมนา ช่วยพัฒนานิสิตพัฒนาโจทย์วิจัยที่
สอดคล้องกับสาขาวิชา 

(3) หลักสูตรไดจ้ัดโครงการพัฒนาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้นิสิตมีเวทีรายงาน
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์เป็นประจ าภาคการศึกษา เพ่ือช่วยให้
วิทยานิพนธ์เป็นไปในทิศทางที่ก้าวหน้าและเหมาะสมมากขึ้น โดยมี 
อาจารย์ที่ปรึกษามีบทบาทหลักและกรรมการบริหารหลักสูตรมี
บทบาทเสริม  
 

Output: 
ผลการด าเนินงานและทบทวนกระบวนการ 
จากการด าเนินการตามกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้น ได้ช่วยกระตุ้นให้นิสิต
ที่เข้ามาใหม่ในปีการศึกษา 2558 และ 2559 เริ่มสอบโครงร่างมากขึ้น โดย
ในปีการศึกษา 2558 มีนิสิตสอบโครงร่างจ านวน 8 คน และปีการศึกษา 
2559 จ านวน 4 คน ซึ่งจากการกระบวนข้างต้น พบว่า มีส่วนช่วยให้นิสิต
สามารถสอบโครงร่างตามแผนการเรียนได้ โดยเฉพาะโครงการพัฒนา
วิทยานิพนธ์ที่จัดให้นิสิตได้เสนอความก้าวหน้าและอาจารย์ในหลักสูตรได้
ร่วมกันวิพากษ์ พบว่า เป็นโครงการที่ดี แต่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทาง
หลักสูตรจึงพิจารณาว่า ควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมวิพากษ์
และให้ความเห็น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาประเด็นและโจทย์วิจัยที่ลุ่มลึกข้ึน 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้จัดโครงการพัฒนาวิทยานิพนธ์เป็น 2 ครั้ง 
โดยครั้งแรกจัดในภาคการศึกษาต้น เน้นการวิพากษ์งานโดยอาจารย์ใน
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาโจทย์วิจัยให้กับกลุ่มที่เริ่มต้นและเตรียมสอบโครงร่าง 
รวมถึงให้ความเห็นและข้อแนะน ากับกลุ่มท่ีก าลังเก็บข้อมูลและเขียนเล่ม
และครั้งที่ 2 ในภาคการศึกษาปลาย หลักสูตรได้ด าเนินการในแบบเดียวกัน 
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แต่ได้เพ่ิมเติม คือ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญใน
ประเด็นวิทยานิพนธ์ของนิสิต ซึ่งในภาพรวมค่อนข้างได้ผลที่น่าพอใจ แต่ก็มี
ข้อปรับปรุงส าหรับการจัดโครงการครั้งต่อไป ว่าควรจะแยกกลุ่มนิสิต
โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเตรียมสอบโครงร่าง กับกลุ่มท่ีเก็บข้อมูลและเขียนตัวเล่ม 
โดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ให้เน้นเฉพาะที่กลุ่มเก็บข้อมูลและ
เขียนตัวเล่ม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและตรงกับกลุ่มเป้าหมายยิ่งขึ้น 
การปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้บรรจุแผนโครงการพัฒนาวิทยานิพนธ์และ
ได้ระบุแนวทางการจัดการตามผลการประเมินกระบวนการ 
 
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
Input: 

(1) ก ากับอัตราส่วนการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพ
หลักสูตรคือ อาจารย์ 1 คน ต่อนิสิต 5 คน 

(2) มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักตามความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์วิจัย และมีการแต่งตั้งอาจารย์จากผู้ทรงวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยมาร่วมเป็นกรรมการที่ปรึกษาและ/หรือ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบ อีกด้วยตามความเหมาะสมและความ
เชี่ยวชาญ 

Process: 
(1) ภายหลังจากรายวิชาสัมมนา 1 นิสิตส่วนใหญ่จะได้อาจารย์ที่ปรึกษา 

หลักสูตรจะให้นิสิตด าเนินการตามขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา ตามระเบียบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
อย่างน้อยต้องด าเนินการก่อนการสอบโครงร่างเป็นอย่างน้อย 1 
เดือน กรณีที่เป็นอาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการ
ขอแต่งตั้งเป็นอาจารย์พิเศษประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อน แล้วจึงขอ
แต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมได้ ทั้งนี้ ในการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา จะพิจารณาจากงานวิจัยของอาจารย์ โดยควรเกี่ยวข้องกับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต และมีประสบการณ์วิจัย/งานวิจัยในรอบ 
5 ปี 

Output: 
นิสิตรหัส 59 ได้อาจารย์ที่ปรึกษาภายในปีการศึกษาแรก  
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การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

Input: 
อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการบริหารหลักสูตรจะช่วยแนะน าและกระตุ้นให้
นิสิตขอทุนท าวิจัย น าเสนองานวิทยานิพนธ์ในที่ประชุมทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งวารสารมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการตีพิมพ์
ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยผ่านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการและไม่
ทางการ 
 
Process: 
ปัจจุบันหลักสูตรเริ่มมีนิสิตที่ผ่านโครงร่างได้ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลและเขียนเล่ม
วิทยานิพนธ์ ทางหลักสูตรจึงต้องมีกระบวนการรองรับ เช่น การจัดหาแหล่ง
ทุนเพ่ือเก็บข้อมูลพื้นที่ และเวทีส าหรับการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ในการจบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ท างานร่วมกับหลักสูตรในการจัดหาทุนสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์  
 
Output: 
ในปี 2559 มีนิสิตระดับปริญญาโทได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. จ านวน 4 
ทุนด้วยกัน นอกจากนี้ยังได้หาเวทีประชุมวิชาการ เพ่ือให้นิสิตได้ไปเผยแพร่
ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยวางแผนในปีการศึกษา 2560 ว่า ทางหลักสูตรจะ
ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดท าตารางงานประชุมวิชาการท่ีจะจัดขึ้นใน
รอบปีหน้า เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนิสิตในการเตรียมตัวและวางแผนส าหรับการ
น าเสนอ 
 

 
 
การประเมินผู้เรียน  
 

ตัวบ่งชี้ การด าเนินงานระหว่าง ส.ค. 2559 – ก.ค. 2560 
5.3 การประเมิน 

   ผู้เรียน 
 

เป้าหมายเชิงปริมาณ 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
             
มีการประเมินทักษะการเรียนรู้ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนและ
การสอบวัดผล ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ผ่านการค้นคว้า การ
น าเสนอรายงานและการเขียนรายงาน และทักษะชีวิตและอาชีพผ่านการ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนมากับการเขียนวิเคราะห์รายงาน  
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…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
1) การใช้เครื่องมือหลากหลายตามสภาพการปฏิบัติงานในโลกแห่งความ
เป็นจริง  
2) ตรวจสอบคุณภาพข้อสอบ/เครื่องมือประเมิน  
3) ก าหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจนและการให้ข้อมูล
ป้อนกลับที่ท าให้นิสิตแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งของตนเองได้ 
4) การส่งเสริมการสอบ exit exam ตามมาตรฐาน TQF 
             
ความสามารถของนิสิตในการเขียนรายงานและการส่งผลงานในรูปบทความ
เพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและหรือการประชุมวิชาการในและ
ต่างประเทศ 
 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร 
(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 
การก ากับให้อาจารย์ท า มคอ.5, 6, 7  
การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมินหลักสูตรตาม
รายละเอียดใน มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
กรรมการบรหิารหลักสูตร มวีาระการประชุมเกี่ยวกับความก้าวหน้าของนิสิต
ปริญญาโท และเอก เพ่ือวางแนวทางการพัฒนานิสิตให้ก้าวหนา้ ตามแผนการ
ศึกษา และใช้ มคอ. 5 เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงสาระรายวิชา  
 
การประเมินวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
ปีการศึกษา 2559 ประเมินจากผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ป.โท 4 
คน อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลและเขียนวิทยานิพนธ์)  และ การสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ (ป.โท 1 คน จบการศึกษา) โดยผ่านความเป็นสหวิทยาการ 
และในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ข้อมูลการด าเนินงาน ผลการประเมินตาม มคอ. 5 น ามาใช้ปรับปรุงสาระ
วิชาและวิธีการสอน ในภาคการศึกษาต่อไป และในปีการศึกษา 2560 จะ
ปรับปรุงรายวิชาตามผลการประเมิน มคอ. 5 ความคิดเห็นของนิสิตทั้งที่
เป็นทางการและไม่ทางการ 
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ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   
  

ค าอธฑตายาัวต่งชี้: 
ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร หมายถึง ร้อยละของผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การด าเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 ที่แต่ละหลักสูตร
ด าเนินงานได้ในแต่ละปีการศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรจะเป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีในแบบ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
เกหิสการประเมฑน: 
 มีการด าเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้  = 0 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้   = 3.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 80.01 – 89.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ = 4.00 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 90.00 – 94.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ = 4.50 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 95.00 – 99.99 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ = 4.75 
 มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้   = 5 
 
การวเิคราะหร์ายวชิาทีม่ผีลการเรยีนไมป่กต ิ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การ

ตรวจสอบ 
เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
      

 
ไมพ่บรายวชิาทีม่ผีลการเรยีนผดิปกต ิ
 
 

การเปิดรายวชิาในภาคหรอืปีการศกึษา  
รายวชิาทีไ่มไ่ดเ้ปิดสอนตามแผนการศกึษา และเหตุผลทีไ่มไ่ดเ้ปิดสอน 

     
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

834501 - 1  2/2559 เป็นรายวิชาในภาคเรียนที่ 1 แต่
เนื่องจาก การเปิดให้นิสิตเข้า
ลงทะเบียนเรียนได้ทั้ง 2 เทอม 
ส่งผลใหม้ีการยา้ยรายวิชาพื้นฐาน
มาเปิดในเทอม 2 ด้วย  

ได้แจ้งขอเปิดรับลงทะเบียน
เรียนเฉพาะในภาคการศึกษาต้น
เท่านั้น 

834561 - 1  
 

2/2559 เปิดให้ส าหรับนสิิตที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคปลาย 
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รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

     
     
     

ไม่พบ 
 

 
คุณภาพการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อ วิชา 
ภาค / ปี
การศึกษา 

ผลการ
ประเมิน แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
834501 - 1  Research Methodology in Social 
Sciences 
ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ 

1/2559   ปรับ reading list ให้ทันกับ
แนวคิดใหม่ ๆ ที่มีในปัจจุบัน 

834511 - 1 The State of Southeast Asian 
Studies 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

1/2559   ปรับเปลี่ยนประเด็นการ
อภิปรายให้สอดคล้องกับความ
สนใจของนิสิต 

834512 - 1 Theories and Concepts in Pre-
modern Southeast Asia 
ดร.กรรณิการ์ สาตรปรุง 

1/2559    

834526 - 1 Creative Tourism in Southeast 
Asia 
ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ 

1/2559    

834527 - 1 Popular Culture in Southeast Asia 
ดร.กรรณิการ์ สาตรปรุง 

1/2559    

834561 - 1 Thesis 1, Type A1 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

1/2559    

834571 - 1 Thesis 1, Type A2 
ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ 

1/2559    

834571 - 1 Thesis 1, Type A2 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

1/2559    

834502 - 1 Seminar in Southeast Asian 
Studies 
ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ 

2/2559   ปรับ reading list ให้ทันกับ
ประเด็นปัญหาในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

834561 - 1 Thesis 1, Type A1 
ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล 

2/2559    

834562 - 1 Thesis 2, Type A1 2/2559    
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ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 
834572 - 1 Thesis 2, Type A2 
ผศ.ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ 

2/2559 
 

   

 
 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู ้
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และขอ้มูลป้อนกลับจาก

แหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม  นักศึกษาเข้าเรียนสม่ าเสมอ   

ความรู ้
 ได้ความรู้มากข้ึน และพยายามพัฒนาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่อง 

  

ทักษะทางปัญญา  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 

 นักศึกษามีความสมัพันธ์ที่ดีและรวมเป็นกลุ่มเป็น
อย่างดี  

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.สามารถใช้ทักษะการวิเคราะหต์ัวเลขในงานวิจัย
และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศได้ในระดับการน าเสนอ
งาน 

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการ
อ่านยังมีค่อนข้างน้อย ซึ่งในระดับบัณฑิตศึกษา
จ าเป็นต้องพัฒนาทักษะด้านนี้อย่างมาก 

 1. กระตุ้นให้นักศึกษาอ่านหนังสอื
ต าราภาษาอังกฤษให้มากข้ึน  

 
 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร    มี   ไม่มี 
 จ านวนวนอาจารย์ใหม่..........ไม่มี................................... จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ
...................... 
 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวน 
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ อาจารย์ 
บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ร่วมจัดการประชุม "Weaving 
Diversities in Southeast Asia: 
Political, Social and Culteral 
Perspectives" (ความร่วมมือกับ

1) ผศ.ดร.มนตรี 
กรรพุมมาลย ์
2) ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  
เผือกสม 

 ทั้งนิสิตและอาจารยไ์ด้แลกเปลี่ยนประเด็น
การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศ้ึกษา
ร่วมกับสถาบันที่เปิดหลักสตูรเดียวกันและ
สร้างเครือข่ายทางวิชาการร่วมกัน 
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
   
   

3) ดร.อุดมพร  
ธีระวิริยะกุล 

จัดงานและวิพากษ์ในงาน 
"Southest Asian Studies: 
Progress Report 2017" วันท่ี 27-
28 เมษายน 2560  ณ มหาวิทยาลัย
นเรศวร พิษณโุลก  
   
  

1) ผศ.ดร.มนตรี 
กรรพุมมาลย ์
2) ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  
เผือกสม 
3) ดร.อุดมพร  
ธีระวิริยะกุล 
4) ดร.กรรณิการ์ 
สาตรปรุง 

 นิสิตได้น าเสนอความก้าวหน้าในการศึกษา
วิทยานิพนธ์และได้ร่วมอภิปรายในประเด็น
การศึกษา 

ร่วมประชุม "เศรษฐศลิป;์ โลกแห่ง
วัตถุในปรัชญาตะวันออก" ณ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ 
29 เมษายน 2560  
   
  

1) ดร.อุดมพร 
ธีระวิริยะกุล 

 ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนในประเด็น
เรื่องจีนศึกษา 

 
 

ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1 อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสตูรได้ก าหนดจัดการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร ซึ่ง
อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมดไดเ้ป็น
กรรมการในชุดเดียวกันนี้ โดยให้จดั
ประชุมขึ้นปีละ 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานของหลักสตูร โดยมีกรรมการ
เข้าร่วมประชุมครบทุกคนทุกครั้งคิดเป็น
ร้อยละ 100 

  

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี) 

ม ี   

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 
และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอน
ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุก

ก่อนเริ่มการสอนในแตล่ะภาคการศึกษา
ทางหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารยผ์ู้สอน
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชาตามแบบ มคอ 3 ครบทุก      
วิชา โดยให้อาจารยผ์ู้สอนเป็นผู้ upload 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

รายวิชา ไฟล์เอกสารขึ้นระบบของมหาวิทยาลัย
ด้วยตัวเอง (login ด้วย username และ 
password) และส าเนาเอกสารเกบ็ไว้ท่ี
หลักสตูร 

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุด
ภาคการศึกษาทเีปิดสอนให้ครบทกุ
รายวิชา 
 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาค
เรียนทางหลักสูตรได้ก าหนดให้อาจารย์
ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชาตามแบบ มคอ 5 ครบทุก     
วิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาที่ 2 
ของปีการศึกษา โดยให้อาจารย์ผูส้อนเป็น
ผู้ upload ไฟล์เอกสารขึ้นระบบของ
มหาวิทยาลยัด้วยตัวเอง (login ดว้ย 
username และ password) และส าเนา
เอกสารเก็บไว้ท่ีหลักสูตร 

  

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสตูร ตามแบบ มคอ7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

หลักสตูรจดัท ารายงานผลการด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว หลังจากสิ้นสุดการศึกษา
ภายใน 60 วัน 

  

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้า
มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

หลักสตูรได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการทวนสอบฯ ตามมตทิี่
ประชุมกรรมการบัณฑติศึกษาฯ ครั้งท่ี 
3/2558 และได้ด าเนินการทวนสอบฯ  

  

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

มีการปรับกลยุทธ์การสอนในแตล่ะ
รายวิชา ซึ่งได้ปรากฏใน มคอ 3 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนครั้งท่ี 2 ขึ้นไป และได้
น าเข้าท่ีประชุมเพื่อพิจารณาและเสนอ
ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไขทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว 

  

8 อาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

ในปีการศึกษา 2559 ไม่มีอาจารยใ์หม่   

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

อาจารย์ทุกท่านได้รับการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาทาง
วิชาการคนละ 10,000 บาทต่อ
ปีงบประมาณ และทางหลักสตูรได้มีการ
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance Indicators) 

ผลการด าเนินงาน 
เป็นไปตาม

เกณฑ ์
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

จัดประชุมวิชาการ โดยมีอาจารยป์ระจ าที่
ได้เข้าร่วมการประชุมและน าเสนอผลงาน 

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

ภาควิชามีบุคลากรสนับสนุน 1 คน ซึ่ง
ได้รับการพัฒนาทักษะงานพัฒนา
หลักสตูรและที่เกี่ยวข้องเป็นประจ าทุกปี 
ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากคณะ 

  

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

ในปีการศึกษา 2559 ทางคณะไดม้ีการ
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความพึง
พอใจอยู่ในเกณฑ์คะแนน 4.59 ระดับดี
มาก 

  

12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่
มีต่อบัณฑติใหม ่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
คะแนนเตม็ 5.0 

บัณฑิตที่จบไปไม่ได้ท างาน แต่ได้เตรียม
ศึกษาต่อ  

  

รวมตัวบ่งช้ีในปีนี ้    

จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ี
ที ่1 - 5 

   

ร้อยละของตัวบ่งช้ีที ่1 - 5    

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีนี้ท่ีด าเนินการผ่าน    

ร้อยละของตัวบ่งช้ีทั้งหมดในปีนี ้    

 
 
 

หมวด 5 การบริหารหลักสูตร  
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อผลสมัฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 

1. การแยกรายวิชาวิทยานิพนธ์
เป็นรายวิชาย่อย (รหสัวิชา
ต่างกัน) ค่อนข้างสร้างปัญหาใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

1. การบริหารจัดการไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์เดียวกัน และเกิดความ
สับสนในการลงทะเบียน 

1. ในทุกภาคการศึกษา
ให้จัดประชุมเพื่อร่วม
เขียน มคอ.3 และ
มคอ. 5 ของรายวิชา
วิทยานิพนธ ์

2. การนับภาระงานการคมุ
วิทยานิพนธ์ไม่ควรนับการเป็นท่ี

2. หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
โดยเฉพาะปรญิญาเอก 

2. ได้ปรับโดยในการ
แต่งตั้งเฉพาะอาจารย์
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ปรึกษาร่วม เพราะอัตราก าลังท่ี
มีอยู่ปัจจุบันมไีม่เพยีงพอ 

จ าเป็นต้องมีอาจารย์ร่วมช่วย
ดูแล เพราะหัวข้อมีความ
หลากหลายของศาสตร์ หรือการ
ไปเชิญอาจารย์ภายนอกมาเป็น
ที่ปรึกษาร่วมก็ค่อนข้างยาก 
และใช้งบประมาณ 

ที่ปรึกษาหลักเท่านั้น 

3. การเปิดรับนิสติทั้ง 2 ภาค
การศึกษา 

3. การจัดแผนการเรียนยุ่งยาก 
และเป็นการเพิ่มภาระงานสอน 
เพราะในบางรายวิชาต้องเปิดทั้ง 
2 ภาคเรียน แตม่ีนิสติที่ลงเรียน 
1-2 คน เนื่องจากเข้าเรียนกัน
คนละภาคเรยีน เป็นการ
กระจายงานและไม่คุ้มทุน 

3. หลักสตูรได้
ด าเนินการแจ้งทาง
มหาวิทยาลยัว่าขอ
เปิดรับลงทะเบียนใน
ภาคการศึกษาต้น
เท่านั้น ซึ่ง
มหาวิทยาลยัได้อนมุัติ
และเริ่มด าเนินการใน
ปีการศึกษา 2560 

4. ระบบการคัดกรองผูส้มัครเข้า
เรียน 

4. มหาวิทยาลยัเปิดใหม้ีการรับจาก
ใบสมัคร แตไ่มม่ีระบบคัดกรอง 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
ได้เพิ่มขั้นตอน ด้วยการส่งโครง
ร่างหรือประเด็นการวิจัยมา
พร้อมใบสมัคร และเพิ่มขั้นตอน
การสัมภาษณ์ก่อนการรับเข้า 
แต่ยังพบปัญหาว่า นิสติขาด
ทักษะการวิจัยด้านสังคมศาสตร ์

4. หลังจากได้เพิ่ม
ขั้นตอนแล้ว พบว่า 
ขั้นตอนการสมัภาษณ์
บางกรณีไม่จ าเป็น 
เพราะมีการรับรอง
จากอาจารย์ใน
หลักสตูร และนิสติที่
รับเข้ามายังขาด
ทักษะการวิจัย จึง
เสนอให้เพิ่มเอกสาร
สมัคร ด้วยการเพิ่ม
หนังสือรับรองจาก
หัวหน้าโครงการวิจัย
หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ (กรณีที่
ปริญญาตรมีีรายวิชา
วิทยานิพนธ์) 

5. งบประมาณการบริหารจัดการ
หลักสตูร 

5. งบประมาณที่จ ากัดส่งผลให้การ
จัดโครงการเพื่อพัฒนานิสติมีไม่
เพียงพอ 

5. เสนอภาควิชาขอเพิ่ม
งบประมาณการ
บริหารหลักสตูรและ
เพิ่มกิจกรรมโครงการ
พัฒนานิสิต 
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมสี่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- คณะได้มีสิ่งสนับสนุนต่อการเรียนรู้อย่างเพียงพอ คือ ห้องอ่าน
หนังสือที่ได้มีการรวบรวมหนังสือด้านสังคมศาสตร์ (รวมถึง
ประวัติศาสตร์) ให้กับนิสิตค้นคว้าท ารายงาน/วิจัย โดยมี
คณะกรรมการห้องอ่านหนังสือประจ าคณะที่มาจากตัวแทนของ
แต่ละภาควิชาเป็นผู้บริหารจัดการ โดยเฉพาะการจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้อ ที่ทางคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณให้
แต่ละภาควิชาเป็นประจ าในแต่ละปี และส านักหอสมุดของ
มหาวิทยาลัย ยังได้มีการจัดสรรงบประมาณให้กับทางคณะและ
ภาควิชาในการจัดซื้อหนังสือในงาน NU Book Fair เป็นประจ าทุก
ปี เพื่อจัดซื้อหนังสือเข้าส านักหอสมุด รวมถึงมีฐานระบบข้อมูล E-
book และ E-journal เพื่ออ านวยความสะดวกให้บุคลากรและ
นิสิตสามารถดาวน์โหลดหนังสือและบทความที่มีจ านวนมากและ
ทันสมัยมาอ่านได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทาง 
 

- ภาควิชาได้มีการจัดบริการ  ห้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (self 
study) ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้สามารถนั่ง
ท างานวิจัยและมีให้บริการหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา
ประจ าหลักสูตรได้ใช้บริการยืมได้  
 

- คณะและมหาวิทยาลัยมีระบบแลน (lan network) และอินเทอร์
เนตไร้สาย (wireless system) เพื่อให้บริการด้านสัญญาณอิน
เทอร์เนต ทั้งในส่วนห้องท างานและอาคารของคณะ เพื่อให้
บุคลากรและนิสิตสามารถเข้าถึงสัญญาณเหล่นี้ได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพยีงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 

- จากรายงานผลประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2559 ท่ีคณะสังคมศาสตรไ์ด้จดัท า
ทั้งในส่วนของอาจารย์และนสิิตของสาขาวิชาเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษา อยู่ในเกณฑ์ ด-ีดีมาก ในประเด็น 3 เรื่อง คือ 
(1) ความพึงพอใจต่อระบบและกลไกการด าเนินงานของ

ภาควิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ 

(2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม 
(3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
 
ส าหรับคณะสังคมศาสตร์ได้เปดิบริการห้องอ่านหนังสือ แต ่

ขนาดห้องค่อนข้างเล็ก ท าให้ไมเ่พียงพอต่อการบริการ ซึ่งได้มีการเสนอ
ปัญหานี้จากผู้ใช้บริการในปีการศกึษา 2558   
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

             ห้องอ่านหนังสือคณะ มีหนังสือด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษาจ านวนหนึ่งได้จัดเก็บที่นี่ ซึ่งปัจจุบันถึงจ านวนหนังสือมีไม่มากนัก 
แต่เอกสารต าราที่จ าเป็นต่อการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี
ให้บริการอย่างพอเพียง  แต่ในปีการศึกษา 2560 ทางคณะได้เปิดห้อง
วิจัยนเรศวร เพื่อใช้เป็นห้องเก็บเอกสารและหนังสือด้านเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ศึกษาที่ทางภาควิชาประวัติศาสตร์ได้ เก็บรวบรวมไว้ เพื่อ
จัดบริการให้กับนิสิตในหลักสูตรและผู้สนใจอื่น 
 
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จากผลการประเมินปี 2558 ในปีนี้ทางคณะสังคมศาสตรไ์ด ้
ด าเนินการขยายห้องอ่านหนังสือ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่าง
เพียงพอ และปรับปรุงห้องวิจัยนเรศวร (ช้ัน 4 คณะสังคมศาสตร์) เพื่อ
ให้บริการหนังสือด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาที่ทางภาควิชา
ประวัติศาสตร์ได้รวบรวมมา จัดบริการให้กบันิสิตในหลักสูตร 
 

 
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมนิ ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
การน าไปด าเนินการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 

  

 
สรุปการประเมินหลักสูตร 

การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันที่ส ารวจ ……………………………………………. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
 
 

 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน …………………………..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………. 
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การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน................................................................................................ 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสตูรจากผลการประเมิน ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
หมวดที่ 7 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 

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

โครงการบรรยายพิเศษเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (2) 
“การศึกษาสงครามเย็นใน
สังคมไทย” 
 

26 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม พัฒนาความรู้ ความเขา้ใจ
เกี่ยวกับการศึกษาสงคราม
เย็นในประเทศไทย 

โครงการบรรยายพิเศษเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (3) 
“วัฒนธรรมความคดิและการใช้
เวลาว่างในสังคมไทย ทศวรรษ 
2370- พ.ศ. 2475” 

27 มกราคม 2560 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม พัฒนาความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับวัฒนธรรมความคิด
และการใช้เวลาว่างใน
สังคมไทย ทศวรรษ 2370- 
พ.ศ. 2475 

โครงการบรรยายพิเศษเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (4) 
“ชนช้ันกลางไทยกับ “เรื่อง
อ่านเล่น” ไทยสมัยใหม่ในช่วง
ทศวรรษ 2460-2480” 

3 กุมภาพันธ ์2560 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม พัฒนาความรู้ ความเขา้ใจ
การเปลีย่นแปลงความคิด
ของชนช้ันกลางไทยกับ 
“เรื่องอ่านเล่น” ไทย
สมัยใหม่ในช่วงทศวรรษ 
2460-2480 

โครงการบรรยายพิเศษเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (5) 
“ความรักแบบโรแมนติกกับ
การต่อสู้ทางชนช้ัน” 

17 กุมภาพันธ ์2560 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม พัฒนาความรู้ ความเขา้ใจ 
เกี่ยวกับการใช้แนวคิดเรื่อง
ความรักโรแมนติกกับการ
ต่อสู้ทางชนช้ัน ผ่าน
กรณีศึกษาประเทศเวีดนาม 

1.โครงการบรรยายพิเศษเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  
(6) “การจัดเก็บข้อมูลใน

7 เมษายน 2560 ดร.อุดมพร ธีระวริิยะกลุ พัฒนาความรู้การวิจยัด้าน
ชาติพันธ์ุวรรณา ทั้งใน
แนวคิดและวิธีการวิจัย 
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แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/
เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ส าเร็จ 

งานวิจัยเชิงชาติพันธ์ุวรรณา” 
 

โครงการพัฒนาโครงร่างและ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์ครั้ง
ที ่1 

24-25 พฤศจิกายน 2559 ผศ.ดร.มนตรี  
กรรพุมมาลย ์

พัฒนาประเด็นการวิจัย/
การท าวิทยานิพนธ์จาก
ข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารหลักสตูรฯ 

โครงการพัฒนาโครงร่างและ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์ครั้ง
ที ่2 

27-28 เมษายน 2560 ดร.อุดมพร ธีระวริิยะกลุ พัฒนาโจทย์วิจัยและร่วม
แลกเปลีย่นกับผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อพัฒนาประเด็นการวิจัย 

2.โครงการพัฒนาโครงร่างและ
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ ์ครั้ง
ที ่3 (ความร่วมมือกับหลักสูตร
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 

17-18 พฤษภาคม 2560 ดร.อุดมพร ธีระวริิยะกลุ ร่วมเรยีนรู้และแลกเปลีย่น
ทางวิชาการในการประชุม
ระดับนานาชาติและร่วม
น าเสนอผลงาน (ป เอก) 

3. โครงการจัดท า พัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตร (ส าหรับ
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2561) 

11 และ 25 กรกฏาคม 
2560 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม การปรับปรุงหลักสูตร 
หลังจากมีการเรยีนการสอน
ครบ 5 ปี โดยเริ่มประชุม
และเสนอแต่งตั้งกรรมการ
ยกร่างและวิพากษ์หลักสตูร
ตั้งแต่เดือนตลุาคม 2559 
และปัจจุบันก าลัง
ด าเนินการยกร่างแล้วเสร็จ 
และวิพากษ์ในวันท่ี 25 
กรกฏาคม 2560 เพื่อ
น าเสนอต่อคณะภายใน
เดือนสิงหาคม 2560 

 
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตรส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561 

(1) ในส่วนโครงสร้างหลักสูตร ได้มีการเสนอดังต่อไปนี้ 
(1.1) ปรับรายวิชาสถานภาพองค์ความรู้จากวิชาบังคับและนับหน่วยกิต เป็น วิชาบังคับท่ีไม่

นับหน่วยกิต ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เนื่องจากพิจารณาว่าเป็น
วิชาที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาและให้เพ่ิม
กิจกรรมการศึกษาดูงาน (กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ในรายวิชานี้ด้วย 
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(2)  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา) 
(2.1) เสนอเพ่ิมรายวิชาใหม่ในหลักสูตรปรับปรุง ในกลุ่มรายวิชาเลือก เพ่ือให้ทันต่อ

สภาพการณ์ปัจจุบันและแนวคิดประเด็นทางวิชาการท่ีเกิดขึ้น เช่น รายวิชา การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ระดับ
ปริญญาโท)  รายวิชา การเคลื่อนไหวทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ
รายวิชาการเมืองและรัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ระดับปริญญาเอก) 

2.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
(1) คณะและภาควิชามีการจัดสรรงบประมาณประจ าปีสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในการ

พัฒนาด้านวิชาการ เช่น ไปร่วมประชุมทางวิชาการ หรือส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพ่ือ
พัฒนาทักษะและความรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

(2) จัดท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเขียนต าราวิชาการของอาจารย์ในภาควิชา (ด าเนินโครงการ
ในปีงบประมาณ 2561) เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอนในรายวิชาและเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
วิชาการ 

 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 

ทางหลักสูตรได้จัดท าแผนปฏิบัติการส าหรับปีการศึกษา 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 จนถึงเดือน
กรกฏาคม 2561)  เพ่ือเน้นส่งเสริมความเข้มแข็งทางวิชาการและส่งเสริมทักษะวิชาการเพ่ือพัฒนาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากภาควิชา 
 

แผนปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค 
1.โครงการพัฒนาโครง
ร่างและความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ประจ าภาค
การศึกษาต้น และภาค
การศึกษาปลาย 

ผศ.ดร.มนตรี กรรพมุ
มาลย ์
 
จัด 2 ครั้งในแต่ละ
ภาคการศึกษา 

            

2.โครงการบรรยายพิเศษ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ศึกษา (Southeast 
Asian Lecture Series) 

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์  
เผือกสม 
 
 

            

3.โครงการศึกษาดู
งาน (ร่วมประชุม
วิชาการและ field 
trip) 

ดร.อุดมพร  
ธีระวิริยะกุล 
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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินการจริง 
  1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ได้ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก  
  2. มีประสบการณ์ผลงานวิจัย  
        (ระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี กรรพุมมาลย์ 
1) สฤษด์ิ ผาอาจ และมนตรี กรรพุมมาลย์. 2559. “พลวัตการจัดการทุนทางสังคมในชุมชนต่าง 
ศาสนา: กรณีศึกษาชุมชนต าบลทรายขาว ต าบลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี” วารสารพัฒนาสังคม 
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์) 18(1) หน้า 61-84  
2) มนตรี กรรพุมมาลย์ นิตยา ค้อไผ่ นิสาพร วัฒนศัพท์และภูฟ้า เสวกพนธ์. 2559. “การพัฒนา 
ศักยภาพศูนย์พัฒฯเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกระบวนการ
มีส่วนร่วม” วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กค-ธค หน้า 149-175 
3) ชาญวิทย์ วสยางกูร และมนตรี กรรพุมมาลย์. 2559. “The Model of Cultural Based  
Tourism Management in Urban Community: A Case Study of Thai-Vietnamese 
Community in Mukdahan Province, Thailand” วารสารอารยธรรมโขง-สาละวิน ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 
 
 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เผือกสม 

1)        Davisakd Puaksom, “Review: Cleanliness and culture: Indonesian 
histories, Edited by Kees van Dijk and Jean Gelman Taylor (KITLV Press, 2011); 
Consoling ghosts: Stories of medicine and mourning from Southeast Asians in 
exile, By Jean M. Langford (University of Minnesota Press, 2013); Global 
movements, local concerns: Medicine and health in Southeast Asia, Edited by 
Laurence Monnais and Harold J. Cook (NUS Press, 2012),” Journal of 
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