
 
 

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

 

หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผ่านความเห็นชอบจาก...คณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต... 

ในการประชุม ครั้งที ่3/2561 เมื่อวันที ่16 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่..24..เดือน..กรกฎาคม..พ.ศ. 2560 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง จึงไดจ้ัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2559) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ในการประชุม ครั้งที ่3/2561 เมื่อวันที่ 16 เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 

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

 
 
 
 ......................................................... 
 (....ผศ.ดร.วุฒิกรณ์ ชูวัฒนานุรักษ์....) 
 ต าแหน่ง ....ประธานหลักสูตร.... 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (รัฐศาสตรบัณฑิต..ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)  ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้าที่ 3 

สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 4 
   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 11 

ข้อเสนอแนะ 11 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 14 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่..24.. เดือน...กรกฎาคม.... พ.ศ. 2560    ณ ...ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ ....  

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน์  แก้วอุไร ประธานกรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ านวย พิรุณสาร กรรมการ คณะสังคมศาสตร์ 
3 อาจารย์จรรยารักษ์ สุวพันธ์   กรรมการ คณะนิติศาสตร์ 
4 ดร.ศิวาภรณ์ ไชยเจริญ                            เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 

 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
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หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มีผลการด าเนินงานจากการประเมินตนเองในปีการศึกษา 
2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ดี (3.44 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้ ) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดย
องค์ประกอบที่ 1 อยู่ในระดับดมีาก องค์ประกอบที่ 4 และ 5 อยู่ในระดับดี และองค์ประกอบที่ 3 และ 6 อยู่ในระดับปานกลาง  

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินงานจากการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พบว่า ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิตได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ ปานกลาง (2.90 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.2555 “ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 อยู่ในระดับดีมาก องค์ประกอบที่ 3, 4 และ 5 อยู่ในระดับปานกลาง และองค์ประกอบที่ 6 อยู่ในระดับน้อย 

 

สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน  ผ่าน  
2. บัณฑิต 2 4.15 ดีมาก 4.15 ดีมาก 
3. นิสิต 3 3.00 ปานกลาง 2.33 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 3 3.48 ดี 2.81 ปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.50 ดี 3.00 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 3.00 ปานกลาง 2.00 น้อย 

รวม 14 3.44 ดี 2.90 ปานกลาง 
 

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 
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จุดเด่น 

1.มีกระบวนการรับนักศึกษาที่เป็นระบบและมีขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน โดยอาจารย์มหาวิทยาลัยและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้สมัครเข้ารับการศึกษา มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านช่องทางที่หลากหลาย อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์และให้ข้อมูล
หลักสูตรแก่ผู้สมัครด้วยตนเอง ท าให้มั่นใจว่าผู้เรียนจะมีความพร้อม ความเหมาะสมและสามารถเรียนได้ส าเร็จตามโครงสร้างหลักสูตร มีการประเมินและปรับปรุง
กระบวนการรับนักศึกษา และเมื่อผู้สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาแล้วมีการเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนให้กับนักศึกษา 

2.มีการแบ่งกลุ่มรายวิชาของหลักสูตรที่นิสิตจะเลือกเรียนเป็นสามสาขาวิชา ได้แก่ การปกครอง, รัฐประศาสนศาสตร์ และสายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ท าให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และพัฒนาความรู้ความเข้าใจ รวมถึงความช านาญที่เหมาะกับความถนัดและการประกอบอาชีพในอนาคต 

3.หลักสูตรมีการก าหนดให้มีรายวิชาปฏิบัติการที่เรียนควบคู่กับวิชาบรรยายเพื่อช่วยสร้างทักษะการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  
4.หลักสูตรมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายขึ้นอยู่เนื้อหาสาระของแต่ละรายวิชา ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้ดีขึ้น 

รวมถึงมีการเรียนการสอนที่เน้นการบูรณาการและเชื่อมโยงจากทฤษฎีไปสู่การปฎิบัติ 
5.มีการส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ล่ะรายวิชามีการเรียนรู้นอกห้องเรียนหรือให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากแหล่งต่างๆ เพิ่มข้ึน เช่น การจัดการศึกษาดูงานในรายวิชา 

และได้สร้างกระบวนการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับกิจกรรมในโครงการต่างๆ งานวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6.มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในทุกรายวิชาและสามารถน าผลการประเมินมาแก้ไข ปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ตามสาระวิชา 
7.อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความช านาญ และมีประสบการณ์จากการท างานและการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอตรงตามความสามารถและการแบ่งความ

รับผิดชอบในเนื้อหาของหลักสูตร ท าให้สามารถถ่ายทอดเนื้อหาสาระตามบทเรียน และประสบการณ์จริงให้กับผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น 
8.หลักสูตรมีระบบและกลไกการด าเนินการจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่ออาจารย์และนิสิตผ่านกระบวนการประชุมคณะกรรมการห้องอ่านหนังสือ คณะ

สังคมศาสตร์ และภาควิชา 
9.หลักสูตรมีกระบวนการติดตามส ารวจความต้องการของบุคลากรและนิสิตผ่านรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิต และมีการน าเอา

ผลการประเมินมาหาแนวทางการแก้ปัญหาพร้อมกับเสนอโครงการต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอในปีการศึกษาถัดไป- วางแผนในการรักษา 
และพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระยะยาว 

 

โอกาสในการพัฒนา 
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ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป หลักสูตรได้เริ่มด าเนินงานตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามเนื้อหาในมคอ.2 ของหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต พ.ศ.
2560 และการประเมินผล จะมีส่วนช่วยให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

1.แม้จะมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย แต่การแข่งขันรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียงมีมากข้ึน จึงควรเพิ่ม
ความน่าสนใจในการประชาสัมพันธ์ และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน ตลอดจนมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศคึกษาเพ่ือเพ่ิมจ านวนผู้สมัครและ
จ านวนนักศึกษา 

2.มีกิจกรรมเป็นจ านวนมากที่นักศึกษาต้องเข้าร่วม ทั้งกิจกรรมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กิจกรรมของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร ภายใต้กรอบ
เวลาที่จ ากัด และกระชั้นชิด ท าให้นักศึกษาเกิดความเหนื่อยล้า และส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา จึงควรมีการวางแผนกิจกรรม ให้มีความเหมาะสมทั้ง
ในด้านจ านวนกิจกรรมและเวลาในการจัดกิจกรรม 

3.ยังไม่มีแนวทางและกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนที่ชัดเจน โดยที่ผ่านมานิสิตจะน าข้อร้องเรียนมาปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาฯ แล้วอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็น
ผู้แก้ไขปัญหาในเบื้องต้นที่สามารถแก้ไขได้ ถ้าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่จึงจะส่งเรื่องไปยังคณะฯ เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อร้องเรียน ยังขาดการบริหารจัดการในลักษณะที่
เป็นกระบวนการ  การก าหนดในเรื่องของเวลาในการด าเนินเมื่อได้รับข้อร้องเรียน ช่องทางการยื่นข้อร้องเรียนที่ชัดเจน รวมถึงการประเมินผลการแก้ไขข้อร้องเรียน
ภายหลังจากท่ีข้อร้องเรียนสิ้นสุดลง 

4.ควรจะเพ่ิมวิธีการสอนที่ให้ผู้เรียนควบคุมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งให้ผู้เรียนคิดและด าเนินการเรียนรู้ ก าหนดวัตถุประสงค์ และเลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง 
โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า เป็นการส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหามากกว่าการจ าเนื้อหาร เป็นการส่งเสริมการท างานเป็นกลุ่ม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 

5.ในรายวิชาที่มีเนื้อหาหลากหลายอาจจัดกระบวนการก าหนดผู้สอนโดยให้มีทีมผู้สอนมากกว่า 1 คนได้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 1 คนและอาจารย์
ที่เชี่ยวชาญในแต่ละด้านมาสอนในหัวข้อที่ตรงกับความรู้ความเชี่ยวชาญของตน 

6.ควรจะเพ่ิมการใช้สื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ในการเรียนการสอน โดยให้ผู้เรียนและผู้สอนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
7.ควรมีการน าเอาผลการประเมินในปีการศึกษาที่ผ่านมามาเปรียบเทียบเพ่ือทราบถึงความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษาที่ผ่านมาเปรียบเทียบ

กับความต้องการในปีการศึกษาปัจจุบัน 
8.ควรมีผลจากการปรับปรุงตามข้อเสนอที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมเพิ่มมากข้ึน 
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9.ควรปรับปรุงแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เพ่ิมมาก
ขึ้น  

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโดยรวม 
1. ปรับปรุงการเขียน SAR ให้เห็นหลักฐานร่องรอยตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ไล่ระดับไปตั้งแต่การมีคุณภาพท่ี1 ไป2 และ3 ให้ครบครอบคลุม 
2. ควรให้นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อหลักสูตร 
3. ควรมีระบบการบริหารจัดการในรายวิชาที่มีกลุ่มเรียนมากกว่าหนึ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ทั้งแนวการจัดประสบการณ์ การลงพ้ืนที่ 

การวัดและประเมินผล 
4. นิสิตต้องการให้อาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการจัดตารางเวลาตรงกัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษวิชาการเท่าที่ควร 
5. นิสิตเสนอให้แก้ปัญหาวิชาเลือกมีน้อย จ านวนการเปิดรับในแต่ละกลุ่มมีน้อย  และเวลาที่ก าหนดมักจะตรงกัน ท าให้ไม่สนองความต้องการที่จะลงทะเบียน

เรียนการเท่าที่ควร นิสิตเสนอให้แก้ปัญหาวิชาเลือกมีน้อย ท าให้ไม่สนองความต้องการที่จะลงทะเบียนเรียน 
6. นิสิตเสนอให้เพ่ิมปริมาณสื่อ หนังสือด้านรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะมีน้อยและไม่กว้าง (เช่น การค้นคว้าท ารายงาน พรรคการเมืองของเกาหลี) แต่อาจารย์ใน

สาขาถ้านิสิตเข้าพบปรึกษาจะช่วยแก้ปัญหาหาหนังสือสื่อต่างๆมาให้จนได้ 
7. นิสิตเห็นความส าคัญของการลงพ้ืนที่ เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน เสนอให้มีการจัดประสบการณ์ให้ลงพ้ืนที่ตั้งแต่ชั้นปี1 
ข้อเสนอแนะจากกรรมการตามตัวบ่งชี้ 
ตัวบ่งชี้ 3.1 
การรับเข้า 
เกณฑ์ที่ 1 ระบบและกลไก - ไม่ชัด 
- เขียนเพ่ิมให้เห็นระบบการรับเข้าของมหาวิทยาลัย 
- เขียนเพ่ิมระบบของหลักสูตร เช่นมีการใช้การสัมภาษณ์ของอาจารย์ในหลักสูตร 
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เกณฑ์ที่ 2  
*การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ - ไม่ชัด 
- เขียนเพ่ิม จากระบบการรับของมหาวิทยาลัยในปี 59 ท าให้ได้นิสิตมาเท่าไหร่  
การเตรียมความพร้อม 
-พบว่าการเตรียมความพร้อมไม่สอดคล้องกับท่ีมีการวิเคราะห์ไว้ใน มคอ.2 ที่ระบุว่าปัญหาของนิสิตแรกเข้าคือความรู้พ้ืนฐานในด้านสังคมศาสตร์ รวมทั้ง

ทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ 
- การเตรียมความพร้อมคือการเตรียมให้นิสิตพร้อมส าหรับการเรียนตามหลักสูตร 
 
ตัวบ่งชี้ 3.2 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาฯ 
เกณฑ์ที่ 1 ระบบและกลไก - ไม่ชัด 
- เขียนเพ่ิมใหเ้ห้นว่าหลักสูตรมีการจัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
เกณฑ์ที่ 2 
- ขาดหลักฐาน ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
การพัฒนาศักยภาพฯ 
- ควรมีการวิเคราะห์ว่าทักษะอะไรที่จะต้องเสริมให้นิสิตโดยพิจารณาจากความต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน  
 
 
 
ตัวบ่งชี้ 3.3 
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 - เป็นการพิจารณาโดยดูจากแนวโน้มของผลการด าเนินงาน ซึ่งต้องใช้ข้อมูลเปรียบเทียบ 3 ปีย้อนหลัง ดังนั้นหลักสูตรจึงควรให้ข้อมูลมาให้ครบและถูกต้อง 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการประเมิน 

 
องค์ประกอบที่ 4 
1. มีระบบและกลไกในการท างานดี แต่ในรายงานการประเมินตนเอง ยังไม่เห็นร่องรอยและหลักฐานในการประเมินกระบวนการท างาน  โดยเฉพาะการ

ประเมินแล้วน าผลการประเมินมาจัดการต่อในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา แต่จะเป็นความชัดเจนของการเตรียมความพร้อมในรอบปีการศึกษา 2560  
2. การบริหารอาจารย์ ยังไม่พบร่องรอยที่ชัดเจนถึงการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่เป็นภาพรวมของภาควิชาฯ ซึ่งอาจเชื่อมโยงแต่ไม่ใช่

ประเด็นของการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ยังไม่พบแผนบริหารความเสี่ยงของอาจารย์ประจ าหลักสูตร แต่เป็นภาพรวมของอัตราก าลังและการบริหารอาจารย์
ภาควิชาฯ  

3. มีการรายงานครบทุกข้อมูล แต่ขาดข้อมูลย้อนหลังปี 2557 ท าให้การวิเคราะห์แนวโน้มท าไม่ได้ ขาดข้อมูลความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งท าให้ไม่ให้แนวโน้มการด าเนินงาน 

 
องค์ประกอบที่ 6 
1 ควรเขียนให้เห็นระบบและกลไกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้  
2 หลักสูตรควรมีการให้นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
3 หลักสูตรควรเขียนเพ่ิมเติมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพของนิสิตในหลักสูตรโดยตรง 

 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
3.1 การรับนักศึกษา 3  3  2 
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ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3  3  2 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3  3  2 
4.2 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3  3  2 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3  3  2 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3  3  2 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3  3  2 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรรฐัศาสตรบณัฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
จุดเด่น : คุณภาพอาจารย์ 
แนวทาง : วางแผนในการรักษา และพัฒนา
คุณภาพอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
ในระยะยาว 

 

จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ของ
หลักสูตรให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
ครอบคลุมทั้งด้านพัฒนาความรู้ทางวิชาการ 
(การสัมมนา การอบรม)  การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  การวิจัย  การสอนและการตีพิมพ์
ผลงาน มีกระบวนการในการด าเนินงาน และ

ปีการศึกษา 2560 10,000 
บาท/คน/ปี 

คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 
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การประเมินผล 
โอกาสในการพัฒนา     
ในปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป หลักสูตรได้เริ่ม
ด าเนินงานตามการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามเนื้อหาในมคอ.2 ของหลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต พ.ศ.2560 และการประเมินผล จะมี
ส่วนช่วยให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปได้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

รวบรวมประเด็นต่างๆ ที่มีผลคะแนนการ
ประเมินค่อนข้างต่ ามาเป็นข้อพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 - คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 
คณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรรัฐศาสตร
บัณฑิต 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
1. ปรับปรุงการเขียน SAR ให้เห็นหลักฐาน
ร่องรอยตามเกณฑ์ของตัวบ่งชี้ไล่ระดับไปตั้งแต่
การมีคุณภาพท่ี1 ไป2 และ3 ให้ครบครอบคลุม 

- มอบหมายการเขียน SAR ตามแต่ละ
องค์ประกอบ โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 จากนั้นรวบรวมและ
ตรวจทาน 

ปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

2. ควรให้นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เอ้ือต่อหลักสูตร 

- แจ้งให้นิสิตและผู้ปกครองทราบในโครงการ
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับข้อเสนอแนะด้านต่าง ๆ รวมทั้ง
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ส าหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 
- แจ้งให้นิสิตทราบในโครงการเตรียมความพร้อม
ให้แก่นิสิตส าหรับการศึกษาในชั้นปีที่สูงขึ้น และ

ปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 
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หากมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียน 
ก็ขอให้แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
คณาจารย์ในภาควิชา อีกท้ังยังขอให้นิสิตเสนอ
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมหากมีการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรผ่านการ
สนับสนุนของคณะ 

3. ควรมีระบบการบริหารจัดการในรายวิชาที่มี
กลุ่มเรียนมากกว่าหนึ่ง เพ่ือให้เกิดความเป็น
มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน ทั้งแนวการจัด
ประสบการณ์ การลงพ้ืนที่ การวัดและ
ประเมินผล 

- เพ่ือให้เกิดมาตรฐานการเรียนการสอนที่เท่า
เทียมกัน ทางหลักสูตรผ่านที่ประชุมภาควิชา
รัฐศาสตร์ฯ จะรวมรายวิชาให้เหลือเพียงหนึ่งกลุ่ม
โดยมีอาจารย์ผู้สอนหลายท่าน  
- จัดท า มคอ.3 ในรายวิชาที่มีกลุ่มเรียนมากกว่า
หนึ่งและใช้ร่วมกันทุกกลุ่มเรียน เช่น รายวิชาการ
เขียนและการค้นคว้าทางรัฐศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

4. นิสิตต้องการให้อาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับที่
ชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการจัด
ตารางเวลาตรงกัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาการเท่าที่ควร 

- ประสานกับเจ้าหน้าที่งานวิชาการของคณะเพ่ือ
จัดตารางเรียน โดยพยายามมิให้ทับซ้อนกับ
รายวิชาอ่ืน โดยเฉพาะรายวิชาบังคับของหลักสูตร  
 

ปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

5. นิสิตเสนอให้แก้ปัญหาวิชาเลือกมีน้อย 
จ านวนการเปิดรับในแต่ละกลุ่มมีน้อย  และ
เวลาที่ก าหนดมักจะตรงกัน ท าให้ไม่สนองความ
ต้องการที่จะลงทะเบียนเรียนการเท่าที่ควร นิสิต
เสนอให้แก้ปัญหาวิชาเลือกมีน้อย ท าให้ไม่สนอง

- ด าเนินการเปิดรายวิชาเลือกให้เพ่ิมมากขึ้น  
- หากรายวิชาเลือกตรงกับรายวิชาบังคับ จะขอ
ความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่จะลง
รายวิชาเลือกนั้นตกลงกันและเลื่อนวันเวลาเรียนที่
สะดวกร่วมกัน  

ปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 
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ความต้องการที่จะลงทะเบียนเรียน 
6. นิสิตเสนอให้เพ่ิมปริมาณสื่อ หนังสือด้าน
รัฐศาสตร์ โดยเฉพาะมีน้อยและไม่กว้าง (เช่น 
การค้นคว้าท ารายงาน พรรคการเมืองของ
เกาหลี) แต่อาจารย์ในสาขาถ้านิสิตเข้าพบ
ปรึกษาจะช่วยแก้ปัญหาหาหนังสือสื่อต่างๆมา
ให้จนได้ 

- หลักสูตรโดยภาควิชารัฐศาสตร์ฯ อาจเป็น
ภาควิชาเดียวที่จัดสรรงบประมาณส าหรับการซื้อ
หนังสือ/ต าราเรียนไว้ทุกปีงบประมาณ โดยใน
ระยะหลัง จะเพ่ิมหนังสือ/ต าราที่เป็นภาษาไทย
เพ่ิมมากข้ึน 

ปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

7. นิสิตเห็นความส าคัญของการลงพ้ืนที่ เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน 
เสนอให้มีการจัดประสบการณ์ให้ลงพ้ืนที่ตั้งแต่
ชั้นปี 1 

- น านิสิตไปศึกษาดูงานหรือลงพื้นที่ในหลากหลาย
วิชาเพ่ิมมากขึ้น  
- มอบหมายงานให้นิสิตจัดท าประเด็นหรือหัวข้อที่
ใกล้ตัวหรือสามารถลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูล 
โดยเฉพาะพ้ืนที่อันเป็นภูมิล าเนาของตน 

ปีการศึกษา 2560  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รัฐศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 3.1 การรับนักศึกษา 3 - เขียน SAR ให้ชัดเจนและละเอียดมากข้ึน ปีการศึกษา 
2560 

 คณะกรรมการ
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

3 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

3 - เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตส าหรับการศึกษาในชั้นปีที่สูง  
- ให้ค าแนะน าแก่นิสิตที่ตกแผนทั้งทางช่องทางปกติ (เช่น การ
นัดเพื่อเข้าพบ) และช่องทางสื่อสังคม (เช่น LINE) เพ่ือนิสิต
วางแผนให้สามารถส าเร็จการศึกษาให้เร็วที่สุด 
- หากมีข้อร้องเรียน จะด าเนินการตามระบบและกลไกจัดการ
ข้อร้องเรียนในทันที  

ปีการศึกษา 
2560 

 คณะกรรมการ
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

4 4.1 ก า ร บ ริ ห า ร
และพัฒนาอาจารย์ 

3 - เพ่ิมงบประมาณพัฒนาอาจารย์จากเดิม 8,000 บาท เป็น 
10,000 บาท ต่อปี 
- ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 
2560 

 คณะกรรมการ
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

4 4.2 ผลที่เกิดกับ 3 - วางระบบโดยก าหนดจ านวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตรให้ ปีการศึกษา  คณะกรรมการ
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อาจารย์ เหมาะสมกับจ านวนอาจารย์ ดังจะเห็นได้จากแผนการรับเข้า
ของหลักสูตร พ.ศ. 2560 ใน มคอ.2 ที่ก าหนดจ านวนรับเข้าใน
แต่ละปีท่ีแตกต่างกันโดยยึดสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเท่ากับ 1:5 
เพ่ือให้สามารถควบคุมและให้ค าปรึกษานิสิต โดยเฉพาะใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีในชั้นปีที่ 4 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2560 หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

5 5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน 

3 - วางระบบผู้สอนโดยที่ประชุมภาควิชาฯ เนื่องจากภาควิชาฯ มี
หลายหลักสูตร ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องวางระบบในภาพรวม
ร่วมกัน 
- ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และ
การจัดการเรียนการสอน โดยจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรีผ่านที่
ประชุมภาควิชาฯ ในกรณีที่นิสิตยังไม่สามารถหาอาจารย์ที่
ปรึกษาฯ ได้ โดยพิจารณาจากความรู้ความเชี่ยวชาญของ
อาจารย์ และประเด็นที่นิสิตสนใจให้สอดคล้องตรงกันให้มาก
ที่สุด 

ปีการศึกษา 
2560 

 คณะกรรมการ
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

5 5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

3 - ตรวจสอบและก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดย
จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา 
2560 

 คณะกรรมการ
หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

6 6.1 สิ่งสนับสนุน 3 - ทบทวนกระบวนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส าหรับ ปีการศึกษา  คณะกรรมการ
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การเรียนรู้ หลักสูตร โดยเฉพาะข้อเสนอแนะจากการประเมินสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้จากนิสิต 

2560 หลักสูตร
รัฐศาสตรบัณฑิต 

 


