
 
 

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

 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์

คณะสังคมศาสตร ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผ่านความเห็นชอบจาก...คณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต... 

ในการประชุม ครั้งที ่3/2562 เมื่อวันที ่6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา 2560 และรับการประเมินคุณภาพหลักสูตร และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงไดจ้ัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

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

 
 

 
 ......................................................... 
 (รศ.ดร. วัลลภัช สุขสวัสดิ์) 
 ต าแหน่ง ....ประธานหลักสูตร........ 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 4 
   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ….. 

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

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่  19  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561    ณ 1ห้องราชพฤกษ์ 1 คณะสังคมศาสตร์ 1 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

 
รายช่ือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาษ  เพ็งพุ่ม ประธานกรรมการ คณะมนุษยศาสตร์ 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อ้อมธจิต แป้นศรี กรรมการ คณะศึกษาศาสตร์ 
3 ดร.สุกิจ ขอเชื้อกลาง   กรรมการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
4 ดร.พลดา  เดชพลมาตย์                           เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 2557 เปิดท าการสอนใน 2 แผนการศึกษา คือแผน ก2  และแผน ข รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าในทุกสาขาวิชา ปัจจุบันมีนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วจ านวน 1 คน และคงอยู่ในระบบจ านวน 18 คน หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิตให้ความส าคัญต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. และการด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   โดยได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน ผ่านการด าเนินงานในรูปแบบของ
คณะกรรมการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งมีการประสานงานกับภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อย่างใกล้ชิด  ทั้งนี้หลักสูตรมีรอบระยะเวลาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี  โดยก าหนดด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรภายในปีการศึกษา 2561 เพ่ือใช้ในปีการศึกษา 2562 
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สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

1 การก ากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม 

ผ่านเกณฑ์ฯ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด 

โดย สกอ. 

2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน 4.17 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ 2.50 

ผู้ส าเร็จการศึกษา (โท/เอก)   

ผลประเมิน 3.34 

3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2.00 

ผลประเมิน 2.33 

4 อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 4.58 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 3.00 

ผลประเมิน 
3.53 
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5 หลักสูตรการเรียนการสอน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ 3.00 

จัดการเรียนการสอน   

5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานตามหลักสูตรตาม   

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 5.00 

อุดมศึกษาแห่งชาติ   

ผลประเมิน 3.50 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 

ผลประเมิน 3.00 

  ผลประเมินทั้งหมด 3.17 

  ระดับคุณภาพ คุณภาพระดับดี 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 

จุดเด่น 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณภาพอาจารย์  โดยมีจ านวนครบถ้วนตามเกณฑ์ มีต าแหน่งทางวิชาการและมีผลงานทางวิชาการ  
 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- วางแผนในการรักษา และพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระยะยาว 

 
โอกาสในการพัฒนา 
ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรจะครบรอบระยะเวลาในการที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร การปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 และการ

ประเมินผล จะมีส่วนช่วยให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1. ควรผลักดันให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต  
2. ควรให้มีนิสิตมีส่วนร่วมในการก าหนดรายวิชาที่จะเรียนเป็นรายวิชาเลือก 
3. ควรพิจารณารายวิชาพ้ืนฐานบังคับไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับสาระรายวิชาระดับปริญญาตรี เนื่องจากจะมีผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรีแล้ว 
4. หลักสูตรควรน าผลการประเมินกระบวนการมาปรับปรุงพัฒนาการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อหลักสูตรโดยเฉพาะ 
5. หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต..ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)  ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้าที่ 9 

ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  
 
 

หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ีต้องพัฒนา CAR 

1.หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 1.63 
  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 
  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2.00 

  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2.00 
  5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2.00 
  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรรฐัศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
จุดเด่น : คุณภาพอาจารย์ 
แนวทาง : วางแผนในการรักษา และ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างเป็น
รูปธรรมและต่อเนื่องในระยะยาว 

 

จัดท าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ของ
หลักสูตรให้มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม
ครอบคลุมทั้งด้าน การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
การวิจัย  การสอนและการตีพิมพ์ผลงาน มี
กระบวนการในการด าเนินงาน และการ
ประเมินผล 

ปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

โอกาสในการพัฒนา     
    ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรจะ
ครบรอบระยะเวลาในการที่จะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร การ
ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 
2561 และการประเมินผล จะมีส่วน
ช่วยให้การปรับปรุงหลักสูตรเป็นไปได้
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น   
 

   รวบรวมประเด็นต่างๆ ที่มีผลคะแนนการ
ประเมินค่อนข้างต่ ามาเป็นข้อพิจารณาในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
 คณะกรรมการร่างหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
1. ควรผลักดันให้มีการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต  

แจ้งคณะรับทราบเพ่ือติดตามผลการประเมิน กรณี
มีนิสิตจบการศึกษา11 

ปีการศึกษา 2561  งานวิเคราะห์นโยบายและ
แผน คณะสังคมศาสตร์ 
คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

2. ควรให้มีนิสิตมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดรายวิชาที่จะเรียนเป็นรายวิชา
เลือก 

หลักสูตรสอบถามความต้องการของนิสิตโดยตรง ปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

3. ควรพิจารณารายวิชาพ้ืนฐานบังคับ
ไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับสาระรายวิชา
ระดับปริญญาตรี เนื่องจากจะมี
ผู้เรียนที่มีพ้ืนฐานในระดับปริญญาตรี
แล้ว 

น ำประเด็นเสนอสู่กำรพิจำรณำของคณะกรรมกำร
ร่ำงหลักสูรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต ในกระบวนกำร
ปรับปรุงหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

4. หลักสูตรควรน าผลการประเมิน
กระบวนการมาปรับปรุงพัฒนาการ
จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อหลักสูตร
โดยเฉพาะ 

ด ำเนินกำรให้นิสิตประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
ของหลักสูตรโดยเฉพำะ และน ำผลกำรประเมินเข้ำ
สู่กำรประชุมคณะกรรมกำรหลักสูตรเพ่ือพิจำรณำ 

ปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

5. หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนา
อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็น
รูปธรรม 

จัดท ำแผนพัฒนำอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรให้มีควำม
ชัดเจน และน ำสู่กำรปฏิบัติ 

ปีการศึกษา 2561  คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รัฐศาสตรมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2561 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2 
2.2 การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

3 ผลักดันให้มีการส ารวจการได้งานท าหรือผลงานวิจัย
ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา 
2561 

- คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
ร่วมกับงานวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

3 3.2  การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
 

3 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาฯ 
- เพ่ิมความชัดเจนในการน าเสนอระบบและกลไก 
- น าเสนอผลการด าเนินงานการควบคุมดูแลการให้
ค าปรึกษาของหลักสูตรให้ชัดเจน 
โดยอธิบายแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีการจัดให้มี
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  
การพัฒนาศักยภาพฯ 
- ท าการวิเคราะห์ถึงทักษะที่จะต้องเสริมให้กับนิสิต
โดยพิจารณาจากความ 
ต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต

ปีการศึกษา 
2561 

 คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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ปัจจุบัน  
4 4.1  การบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ 
 

3 1. น าระบบบริหารอาจารย์ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 
และประเมินกระบวนการ  
ในการด าเนินงาน แล้วน าผลการประเมินมาจัดการ
ต่อในรอบปีการศึกษาซึ่งจะแสดงให้เห็นความ
ชัดเจนของการเตรียมความพร้อมในรอบปี
การศึกษา 2561 
2. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรให้ชัดเจน 
เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์ที่มี 
คุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง และมีความเข้มแข็งใน
วิชาการของหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
2561 

- คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ 

3 1. จัดท าการรายงานผลการด าเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามค าอธิบายในตัวบ่งชี้ 

2. น าเสนอแนวโน้มผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
3. ส ารวจและน าเสนอผลการด าเนินงานที่
เป็นเลิศ/โดดเด่นโดยเทียบเคียงกับหลักสูตรนั้นใน
สถาบันกลุ่มเดียวกัน ที่เหมาะสมหรือได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ปีการศึกษา 
2561 

- คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 5.2   การวางระบบ
ผู้สอนและ

3 เน้นกระบวนการและกลไกในประเด็นดังต่อไปนี้ 
- การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

ปีการศึกษา 
2561 

- คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
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กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- การก ากับติดตามและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 
และ มคอ.4 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน-  
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆกับการเรียนการสอน 
- การช่วยเหลือก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

 6.1  สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 
 

3 1. น าเสนอผลการด าเนินงานให้เห็นระบบและกลไก
อย่างชัดเจนโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่ง ระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้  
2. ให้นิสิตท าการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง  
3. น าเสนอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ที่ส่งผลต่อการ
เพ่ิมศักยภาพของนิสิตในหลักสูตรโดยตรงเพิ่มเติม
ในรายงาน 

ปีการศกึษา 
2561 

- คณะกรรมการหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

 


