
 
 

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

ผ่านความเห็นชอบจาก...(ชื่อคณะกรรมการที่พิจารณา)... 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 และ
รับการประเมินคุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้
ผ่านความเห็นชอบจาก..(ชื่อคณะกรรมการที่พิจารณา)... ในการประชุม ครั้งที ่... เมื่อวันที่......เดือน............ พ.ศ. 2561 
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินฯ 
และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือ
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
 ......................................................... 
 (ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล) 
 อาจารย์ประจ าและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์   4 
   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์   

11 

ข้อเสนอแนะ 11 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 

14 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559  
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์  

 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560    ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1 ดร. สุกิจ ขอเชื้อกลาง ประธานกรรมการ คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร 
2 ผศ.ดร. พนมขวัญ ริยะมงคล กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3 ผศ.ศุภกิจ ยิ้มสรวล กรรมการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
4 ผศ.ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล เลขานุการ คณะสังคมศาสตร์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  (สาขาวิชาประวัติศาสตร์)     คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ าปีการศึกษา 
2559  ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2559 - 31 กรกฎาคม 2560   ได้สะท้อนพัฒนาการในการบริหารจัดการหลักสูตรได้อย่างชัดเจน  มีกระบวนการรับนิสิตที่ชัดเจน และมีการ
เตรียมความพร้อม วางแผนอนาคตไว้อย่างเหมาะสม ท าให้ผลการประเมินในทุกตัวบ่งชี้มีพัฒนาการอย่างชัดเจน 
 

สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ 
จ านวนตัว

บ่งชี้ 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
2. บัณฑิต 2 3.44 ระดับคุณภาพด ี 3.44 ระดับคุณภาพด ี

3. นิสิต 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4. อาจารย์ 3 3.30 ระดับคุณภาพด ี 3.30 ระดับคุณภาพด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 3.50 ระดับคุณภาพด ี 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 14 3.29 ระดับคุณภาพด ี 3.29 ระดับคุณภาพด ี
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
องค์ประกอบที่  1 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
- 

แนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  พบว่ามีอาจารย์ 3 คนอาจจะไปเรียนต่อในระดับปริญญาเอก 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการจัดท าแผนเรื่องอัตราก าลังที่จะจัดอาจารย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

 
องค์ประกอบที่  2  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
- 

แนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. บัณฑิตได้งานท าน้อยร้อยละ 53.16 

ข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตรควรวิเคราะห์การได้งานท าว่ามีสาเหตุจากอะไร เช่น อาจจะเป็นเรื่องความ

เข้าใจในการตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาในการส ารวจ การเข้าสู่ตลาดงาน 
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องค์ประกอบที่  3  
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
-  

แนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. อัตราส าเร็จการศึกษามีแนวโน้มลดลง และในปีการศึกษา 

2559 มีนิสิตจบตามเวลาร้อยละ 50.29 
2. การประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
3. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. หลักสูตรมีความเห็นว่าเหตุส่วนหนึ่งคือเรื่องการท าวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตามควรมี

การวิเคราะห์เพ่ิมเติมถึงสาเหตุที่เก่ียวข้องที่ส่งผลให้นิสิตไม่จบตามเวลาการศึกษาที่
ก าหนด และหาแนวทางแก้ปัญหา 

2. ให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายประเมิน แต่หลักสูตรควรให้นิสิตทุกชั้นปีประเมินประเมินการ
บริหารหลักสูตร โดยเน้นประเด็นในองค์ประกอบที่ 3  

3. ควรวางแผนให้ชัดเจนถึงการก าหนดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต่อ
การเรียนรู้เพ่ือให้เกิดคุณภาพของบัณฑิตตามผลการเรียนรู้ที่ระบุไว้ในหลักสูตร และ
เชื่อมโยงทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21กับการจัดกิจกรรมหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่  4  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
- 

แนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. แผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. การส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์มากข้ึน 
3. ภาระงานอาจารย์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการตีพิมพ์ การ

จัดท าต าราหรือหนังสือ การประเมินการสอน การพัฒนาความรู้และทักษะ ให้
ชัดเจนเป็นรายปี 

2. คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต แล้วอาจารย์ช่วยพัฒนาผลงานและเขียน
บทความ แล้วน าไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการหรือวารสาร 

3. ควรมีการจัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์ โดยจัดสรรให้มีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้เหมาะสม 
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องค์ประกอบที่  5  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 

1. การออกแบบหลักสูตรที่ทันสมัย และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

2. หลักสูตรสาขาประวัติศาสตร์ 

แนวทางเสริม 
1. หลักสูตรได้วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต รวมทั้งการแข่งขันในประเทศ โดยก าหนดอัต

ลักษณ์ของบัณฑิตที่ชัดเจน 
2. หลักสูตรสาขาประวัติศาสตร์เป็นหลักสูตรที่มีความเข้มแข็ง และมีชื่อเสียง เนื่องจากยังมี

นิสิตสนใจเข้ามาเรียนในหลักสูตรในปริมาณท่ีสูงเมื่อเทียบกับหลักสูตรในประเทศ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
2. ระบบการจัดตารางสอนของคณะ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ทบทวนกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ เพ่ือให้มีแนวทางท่ีชัดเจน และสามารถทวน

สอบผลการเรียนรู้ได้ตรงผลการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ 
2. พบว่านิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกของหลักสูตรได้ตามความต้องการ

เนื่องจากตารางสอนชนกันกับวิชาอ่ืน เช่นรายวิชาศึกษาท่ัวไป หรือวิชาเลือก เป็นต้น 
 

 

องค์ประกอบที่  6  
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
- 

แนวทางเสริม 
- 

จุดที่ควรพัฒนา 
- 

ข้อเสนอแนะ 
- 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
- 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้าท่ี 10 

 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  
(ไม่มีตัวบ่งชี้ที่ผลการประเมินต่ ากว่า 3) 
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(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
     
โอกาสในการพัฒนา     
1.ควรมีการจัดท าแผนเรื่องอัตราก าลังที่จะจัด
อาจารย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

-จัดท าแผนอัตราก าลังเรื่องอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดย
การพิจารณาจากที่ประชุมภาคเพ่ือในครอบคลุม
ทุกหลักสูตรของภาควิชา 

มีนาคม-กรกฎาคม 2561 - ผศ.ดร.วศิน 
ปัญญาวุธตระกูล 

2.หลักสูตรควรวิเคราะห์การได้งานท าว่ามี
สาเหตุจากอะไร เช่น อาจจะเป็นเรื่องความ
เข้าใจในการตอบแบบสอบถาม ระยะเวลาใน
การส ารวจ การเข้าสู่ตลาดงาน 

-หลักสูตรจัดท าแบบสอบถามภาวะงานมีงานท า
ของบัณฑิตควบคู่กับของมหาวิทยาลัย 
-มีการประชาสัมพันธ์แหล่งงานผ่านสื่อของ
ภาควิชาและคณะสัง 

พฤษภาคม-ธันวาคม 2561 - อ.ชนิดา เผือกสม 

3. หลักสูตรมีความเห็นว่าเหตุส่วนหนึ่งคือเรื่อง
การท าวิทยานิพนธ์ อย่างไรก็ตามควรมีการ

-ท าการวิเคราะห์สาเหตุที่นิสิตไม่ส าเร็จการศึกษา
ตามท่ีก าหนด 

ภายในเดือนสิงหาคม 2561 - ผศ.ดร.วศิน 
ปัญญาวุธตระกูล 
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ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
วิเคราะห์เพิ่มเติมถึงสาเหตุที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลให้
นิสิตไม่จบตามเวลาการศึกษาที่ก าหนด และหา
แนวทางแก้ปัญหา 

-สร้างกระบวนการก ากับวิทยานิพนธ์ในระหว่าง
การภาคการศึกษาที่ท าวิทยานิพน์เพ่ิมเติม 

4. ให้นิสิตชั้นปีสุดท้ายประเมิน แต่หลักสูตร
ควรให้นิสิตทุกชั้นปีประเมินประเมินการบริหาร
หลักสูตร โดยเน้นประเด็นในองค์ประกอบที่ 3 

-เสนอคณะเพ่ิมการประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในครบทั้งสี่ชั้นปี 

มีนาคม 2561 - อาจารย์ดารุณี 
สมศรี 

5.ควรวางแผนให้ชัดเจนถึงการก าหนดทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้เพื่อให้เกิดคุณภาพของบัณฑิตตามผล
การเรียนรู้ที่ระบุไว้ในหลักสูตร และเชื่อมโยง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21กับการจัด
กิจกรรมหรือโครงการที่เก่ียวข้อง 

-จัดการประชุมวางแผนทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนิสิตประวัติศาสตร์  
-จัดกิจกรรมเพ่ิมทักษะเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล
ในยุคดิจิตัล  (Digital Humanities) 

 

มกราคม – กรกฎาคม 2561 - อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

6.ควรมีแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดย
มีรายละเอียดเกี่ยวกับการตีพิมพ์ การจัดท า
ต าราหรือหนังสือ การประเมินการสอน การ
พัฒนาความรู้และทักษะ ให้ชัดเจนเป็นรายปี 

-เสนอโครงการสนับสนุนการผลิตเอกสาร
ประกอบการสอนและเอกสารค าสอน 
 

มกราคม – กรกฎาคม 2561 ปีละ 50,000 
บาท 

ผศ.ดร.วศิน 
ปัญญาวุธตระกูล 

7. คัดเลือกผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต แล้ว
อาจารย์ช่วยพัฒนาผลงานและเขียนบทความ 
แล้วน าไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
หรือวารสาร 

-คัดเลือกผลงานนิสิตมาตีพิมพ์หรือน าเสนอในที่
ประชุมวิชาการ 

มกราคม – กรกฎาคม 2561 - อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา 2560 หน้าท่ี 13 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
8. ควรมีการจัดระบบการดูแลวิทยานิพนธ์ โดย
จัดสรรให้มีสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้เหมาะสม 

-ก าหนดสัดส่วนนิสิตในการดูแลในรายวิชา
วิทยานพินธ์ให้ชัดเจน 

มีนาคม 2561 - อาจารย์สุพรรณี 
เกลื่อนกลาด 

9.ทบทวนกระบวนการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
เพ่ือให้มีแนวทางที่ชัดเจน และสามารถทวน
สอบผลการเรียนรู้ได้ตรงผลการเรียนรู้ตาม
วัตถุประสงค์ 

-ก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละชั้นปี และ
ออกแปบการตรวจสอบให้ตรงตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก าหนด 

มีนาคม-สิงหาคม 2561 - อาจารย์ดารุณี 
สมศรี, อาจารย์สุ
พรรณี เกลื่อนกลาด 
และอาจารย์ชนิดา 
เผือกสม 

10.พบว่านิสิตไม่สามารถลงทะเบียนเรียนวิชา
เลือกของหลักสูตรได้ตามความต้องการ
เนื่องจากตารางสอนชนกันกับวิชาอ่ืน เช่น
รายวิชาศึกษาท่ัวไป หรือวิชาเลือก เป็นต้น 

-ประสานงานกับคณะในการจัดการเรียนการสอน  เมษายน-กรกฎาคม 2561 - อาจารย์ชนิดา เผือก
สม 
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ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 
(ไม่มีตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน) 

 
 


