
 
 

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

 

หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร)์ 
หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2560  

ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร ์
คณะสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

ผ่านความเห็นชอบจาก...คณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร)์ 
ในการประชุม ครั้งที ่2/2562 เมื่อวันที่ 21 มนีาคม พ.ศ. 2562 

 
 



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

ค าน า 
 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 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. วัชรพล พุทธรักษา) 
 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 

  



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้าที่ 3 

 
สารบัญ 

 
 หน้า 

 
ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 4 
   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
(รัฐศาสตร์) 

 

ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้าที่ 4 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2560 หลักสตูรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) 
 

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

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 (1 สิงหาคม 2560 ถึง 31 กรกฎาคม 2561) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

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 ผศ.ดร.วัชรพล พุทธรักษา                           เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 

 
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร 
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หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (รัฐศาสตร์) หลักสตูใหม่ พ.ศ. 2560  
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
       ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR CAR 
1. การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
เกณฑ์การประเมิน  
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร / / 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร / / 
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / / 
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน / / 
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

/ / 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) (ไม่มี) (ไม่มี) 
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ / / 
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (ยังไม่มีผู้ส าเร็จ

การศึกษา) 
(ยังไม่มีผู้ส าเร็จ

การศึกษา) 
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

/ / 
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10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

/ / 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ยังไม่ถึงวงรอบ) (ยังไม่ถึงวงรอบ) 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 ผ่าน ผ่าน 

(ต่อ) 
องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR CAR 

2. บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

(ยังไม่มีบัณฑิต) (ยังไม่มีบัณฑิต) 

2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

(ยังไม่มีบัณฑิต) (ยังไม่มีบัณฑิต) 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 2 - - 
3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 2 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 2 1.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 3 2 2.00 
4. อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 2.5 3.75 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 2 3.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ SAR CAR 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 4 2.16 3.25 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 2 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 2 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

5 5.00 

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 5 2.75 3.50 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2 3.00 
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบท่ี 6 2 3.00 

ผลประเมินรวมทั้งหมด 2.32 2.98 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ประจ าปีการศึกษา 2561 หน้าที่ 8 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 

องค์ 
ประกอบท่ี 

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I 
 

P 
 

O 
 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้ใ

น
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
 - 

6 

2 - - -  ขอยกเว้น 
3 3 2.00 - - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
4 3 3.25 - - 3.25 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 
ระดับคุณภาพดี 

 
6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

คะแนนรวมเฉลี่ยปี2560 13 2.98 3.50 - 2.98 ระดับคุณภาพปานกลาง 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

ระดับ
คุณภาพดี 

-  ปี 2559 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 

จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 
จุดเด่น 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณภาพอาจารย์  โดยมีจ านวนครบถ้วนตามเกณฑ์ มีต าแหน่งทางวิชาการและมีผลงานทางวิชาการ  

 
แนวทางเสริมจุดเด่น 

- วางแผนในการรักษา และพัฒนาคุณภาพอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในระยะยาว 

 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
ควรมีการประเมินกลไกในการมีส่วนร่วมในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่นิสิตทั้งในนิสิตและอาจารย์ 
เพ่ือน ามาปรับปรุงพัฒนาการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ตรงกับความต้องการของนิสิต 
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ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  
 
 

หลักสูตร ตัวบ่งชี้ท่ีต้องพัฒนา CAR 

1.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์)   3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00 
  3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1.00 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560) 

ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่า

เป้าหมาย 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3 3.2  การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา 
 

3 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาฯ 
- เพ่ิมความชัดเจนในการน าเสนอระบบและกลไกใน
การพัฒนานิสิต โดยน าระบบ “ติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์” ซึ่งเป็นระบบออนไลน์
ที่พัฒนาโดยคณะสังคมศาสตร์ มาบังคับใช้กับนิสิต
ในหลักสูตร 

ปีการศึกษา 
2561 

 คณะกรรมการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
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- รับฟังความคิดเห็นของนิสิตในหลักสูตรเกี่ยว
กิจกรรมทางวิชาการท่ีนิสิตต้องการ ผ่านการสร้าง
กลุ่มไลน์ PhD Pol Sci NU และการน าระบบ 
Google Form มาใช้ประเมินความเห็นส่วนใหญ่
เพ่ือประกอบการจัดกิจกรรมของนิสิต  
การพัฒนาศักยภาพฯ 
- ท าการวิเคราะห์ถึงทักษะที่จะต้องเสริมให้กับนิสิต
โดยพิจารณาจากความ 
ต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิต
ปัจจุบัน  

3 3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา 

2 - เนื่องจากหลักสูตรเพ่ิงเปิดด าเนินการเป็นปี
การศึกษาท่ี 2 ดังนั้นในส่วนที่ได้คะแนนดีอยู่แล้ว 
เช่น การคงอยู่ของนักศึกษา และความพึงพอใจของ
นักศึกษา ทางหลักสูตรจะด าเนินการรักษา
มาตรฐานเอาไว้ แต่ในส่วนของผลงานของนิสิตนั้น
จะยังคงไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้เนื่องจากหลักสูตร
ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการหลักสูตรได้พยายามให้นิสิตส าเร็จ
การศึกษาตามแผนการเรียนของหลักสูตร และในปี
การศึกษาหน้า ผลที่เกิดกับนักศึกษาก็จะมีคะแนน
เพ่ิมมากข้ึน  

ปีการศึกษา 
2561 

- คณะกรรมการหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 


