
 
 

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

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา  อาเซียนศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ)  พ.ศ. 2559 
คณะสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิตสาขาวิชาอาเซยีนศึกษา  (หลักสตูรนานาชาติ) 
        ในการประชุม ครั้งที ่1/2561 เมือ่วันที ่11 เดอืน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ)  พ.ศ. 2559 ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment 
Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่  14  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษา  หลักสูตรนานาชาติ  
พ.ศ. 2559  ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 (จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาอาเซียนศึกษา  หลักสูตรนานาชาติ  ในการประชุม ครั้งที ่1/2561  เมื่อวันที่  11 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 

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

 
 
 
 ......................................................... 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นภิสา  ไวฑูรเกียรติ) 
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 ต าแหน่ง ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษา         
(หลักสูตรนานาชาติ ) พ.ศ. 2559  

 
4 

   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชา
อาเซียนศึกษา  (หลักสูตรนานาชาติ)  พ.ศ. 2559 

 

ข้อเสนอแนะ  8 - 9 
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ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 10-11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2560  
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสตูรนานาชาติ) พ.ศ. 2559 

 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่  14  เดือน.สิงหาคม  พ.ศ. 2560  ณ ห้อง 207  ชั้น 2  อาคารเอกาทศรถ 

 
รอบปีการประเมิน 
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ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 ดร.สุกิจ  ขอเชื้อกลาง ประธานกรรมการ คณะบริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์ และการ

สื่อสาร 
2 ผศ.แก้วกร  เมืองแก้ว กรรมการ คณะมนุษยศาสตร์ 
3 ผศ.ดร.จรัสศรี  รุ่งรัตนาอุบล กรรมการ คณะวิทยาศาสตร์ 
4 ดร.อาทิตย์  พงษ์พานิช เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
 รายงานการประเมินตนเองฉบับนี้เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) 
วิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2559 ซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึงปัจจุบันปีการศึกษา 2560 และได้จัดการเรียนการสอน ใน
ระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาจ านวน 7 คน มีบุคลากรจ านวน 16 คน ประกอบด้วย อาจารย์ระดับปริญญาเอก  7 คน และเจ้าหน้าที ่ 9 คน  การประเมินคุณภาพ
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ภายในของหลักสูตรฯ เป็นไปตามกระบวนการของระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัยประชาคมอาเซียนศึกษา  โดยใช้เกณฑ์อุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งได้ด าเนินการประเมินตนเองในรอบปีการศึกษา พ.ศ. 2560 (เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561)  

 
 

สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน  ผ่าน  
2. บัณฑิต 2 -ขอยกเว้นตัวบ่งชี้  ขอยกเว้นตัวบ่งชี้  
3. นิสิต 3 3.34 ดี 2.33 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 3 3.59 ดี 2.36 ปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.50 ดี 2.75 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 3.00   ปานกลาง 3.00 ปานกลาง 

รวม 14 11  11  
 
 
 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 
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1. นิสิตสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ภายในการศึกษาแรก 
2. นิสิตชั้นปีที่  2 ทุกคนมีการน าเสนอผลงานวิชาการ 
3. อาจารย์มีความสามารถในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 
4. หลักสูตรเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ  มีการปรับเนื้อหาตามความต้องการต่อการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 
 

          โอกาสในการพัฒนา 
............................................................................................................................................... .........................................................................................................

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

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ..................................................................................................... ......................

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

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

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
 3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 4.00  4.00  2.00 
 3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา  ยังขาดผลการด าเนินงานด้านการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษา  เพราะหลักสูตรเพิ่งเปิดเมื่อปีการศึกษา 2559 

3.00  2.00  2.00 

4.2  คุณภาพอาจารย์ 3.00  2.08  2.08 
4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์  3.00  4.00  2.00 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00  3.00  2.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00  3.00  2.00 
5.3  การประเมินผู้เรียน 3.00  3.00  2.00 
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                    แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษา   
                                                (หลักสูตรนานาชาติ)  พ.ศ. 2559  ประจ าปีการศึกษา 2561 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560) 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
นิสิตสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
ภายในภาคการศึกษาแรก 

ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการการเขียนผลงานทางวิชาการ
เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ 

ปีการศึกษา 
2561 

50,000.- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

โอกาสในการพัฒนา     
อาจารย์มีความสามารถในการขอทุน
วิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง 

สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมโครงการวิจัยที่มีหัวข้อ
สอดคล้องกับหลักสูตรฯ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และ
นิสิต 

ปีการศึกษา 
2561 

50,000.- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

นิสิตมีความสารมารถในการน าเสนอ
ผลงานวิชาการในงานประชุมระดับ
นานาชาติ 

จัดกิจกรรม Workshop  หรือประชุมระดับนานาชาติพร้อม
ทั้งจัดให้มีโครงการที่เกี่ยวกับการตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ผลงาน
ในระดับนานาชาติ 

ปีการศึกษา 
2561 

      30,000.- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
หลักสูตรเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ  
มีการปรับเนื้อหาตามความต้องการ
ต่อการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

ส่งเสริมให้มีการจัดท าโครงการวิจัยร่วมระหว่างคณาจารย์-
นิสิต และนิสิตด้วยกันเองเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และสามารถ
ถ่ายทอดในสิ่งที่นิสิตก าลังท าผลงาน 

ปีการศึกษา 
2561 

30,000.- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาอาเซียนศึกษา                              
(หลักสตูรนานาชาติ) พ.ศ. 2559 ประจ าปีการศึกษา 2561 

(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3       
 3.2  การส่งเสริมและ

การพัฒนานักศึกษา 
3.00 ออกแบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตด้าน

กระบวนการรับเข้าและการส่งเสริมการ
พัฒนานิสิตและน าผลที่ได้ไปปรับปรุง
กระบวนการรับเข้าและการส่งเสริมการ
พัฒนานิสิตต่อไป 

ปีการศึกษา 
2561 

- ดร.อาทิตย์    
พงษ์พานิช และ
น.ส.บุษยพรรณ  
กองศรี 

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 เพ่ิมช่องทางในการรับฟังความคิดเห็น     
ของนิสิต อาทิ line  ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา  GroupPh.D.Facebook และน า
ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนจากนิสิตไป
ปรับปรุงจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 
2561 

- อาจารย์
ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
4       

 4.2 คุณภาพอาจารย์ 3.00 สนับสนุนให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
บทความวิจัยวิชาการท่ีตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  
TCI กลุ่ม 1 หรือ  scopus 

ปีการศึกษา 
2561 

50,000.- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 4.3  ผลที่เกิดขึ้นกับ
อาจารย์ 

3.00 ควรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรฯที่มีต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและน า
ผลที่ได้ไปปรับปรุงกระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 

ปีการศึกษา 
2561 

- นางสาวบุษยพรรณ  
กองศรี 

          5       
 5.1  หลักสูตรการเรียน

การสอน  การประเมิน
ผู้เรียน 

3.00 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
อาเซียนศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
เพ่ือพูดคุยพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหา
หลักสูตร  ก าหนดอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถตรงตามรายวิชาที่สอน 

ปีการศึกษา 
2561 

5,000.- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

 5.2 การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

3.00 เพ่ิมช่องทางในการก ากับติดตาม
วิทยานิพนธ์ของนิสิตโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  เป็นรายสัปดาห์อย่างต่อเนื่อง

ปีการศึกษา 
2561 

15,000 อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ 
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(การจัดท าโครงการ  KM) 
 5.3  การประเมินผู้เรียน 3.00 ควรจัดให้มีการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ให้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
ปีการศึกษา 
2561 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
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