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คํานํา 
 

   แผนพัฒนาคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามประเด็นกลยุทธ์คณะและมหาวิทยาลัย ได้แก่ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนา
นักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเข่งขัน ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการทางวิชาการที่
เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน  ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และ ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ดังน้ัน แผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับน้ี จะเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้นไป  โดยสอดคล้องกับเป้าหมาย
และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป  
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 
2556 
 
 

     
ฝ่ายวางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2 ธันวาคม 2556 
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บทที่ 1 ส่วนนํา 
 
1) บทสรุป 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย

และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” 

เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

 และจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อ

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2556  ผลปรากฏว่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 

ด้าน จํานวน 42 ตัวบ่งช้ี ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) 23 ตัวบ่งช้ีและตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติม

จํานวน 1 ตัวบ่งช้ี และ ตามเกณฑ์ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จํานวน 19 ตัวบ่งช้ี และ

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์เพ่ิมเติม อยู่ในระดับดี คะแนนอยู่ในระดับ 4.44  ดังตารางต่อไปน้ี 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน ปัจจัย
นําเข้า 

กระบวนกา
ร 

ผลผลิตและ
ผลลัพธ ์

รวม 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และ

แผนดําเนินการ 

- 5.00 4.57 4.74 ระดับดีมาก

2. การผลิตบัณฑิต 2.94 5.00 3.46 3.84 พอใช้

3. กิจกรรมการพัฒนานักศกึษา - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

4. การวิจัย 5.00 5.00 2.85 3.92 ระดับดี

5. การบริการทางวิชาการแก่สังคม - 5.00 5.00 5.00 ระดับดีมาก

6. การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 4.50 4.67 ระดับดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ - 5.00 4.32 4.86 ระดับดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ - 5.00 4.73 4.87 ระดับดีมาก

รวมทุกตัวบ่งชีข้องทุกองค์ประกอบ 3.46 5.00 4.08 4.44 ระดับดี

ผลการประเมิน พอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี  
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สรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 
  ด้านที่ได้รับผลการประเมินระดับดีมาก 7 ด้าน คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 

2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) บริการวิชาการ 4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การบริหารและการจัดการ 6) 

การเงินและงบประมาณ และ 7) ระบบกลไกการประกันคุณภาพ  

ด้านที่ได้รับผลการประเมินระดับดี 2 ด้าน คือ 1) การผลิตบัณฑิต 2) การวิจัย  

  ผลการประเมินดังกล่าวสรุปได้ว่า ผลผลิตและผลลัพธ์ อยู่ในระดับดี  กระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก และ ปัจจัย

นําเข้า อยู่ในระดับพอใช้  จะเห็นได้ว่าปัจจัยนําเข้ายังคงจะต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน ในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย 

เน่ืองจากมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และ อาจารย์ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการยังไปเป็นไปตามเกณฑ์ และการ

วิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่น้อย รวมถึงผลงานรับรองคุณภาพอีกด้วย  

 

2) ประวัตแิละความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นส่วนราชการ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เดิมเรียกช่ือว่า คณะวิชา

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก่อต้ังขึ้นหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีภาค วิชาในสังกัดคณะ

วิชา 11 ภาควิชา  ได้แก่   ภาควิชาภาษาไทย   ภาควิชาภาษาต่างประเทศ  ภาควิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ ภาควิชาศิลปะ 

ภาควิชาดนตรี  ภาควิชานาฏศิลป์  ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา  ภาควิชาประวัติศาสตร์  ภาควิชา

ภูมิศาสตร์  และภาควิชารัฐ ศาสตร์ เปิดสอนในระดับ ปกศ. สูงภาคปกติ  และภาคต่อเน่ือง ปี พ.ศ. 2522   เปิดสอนถึงระดับ

ปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา และปี พ.ศ. 2529 เปิดสอน บุคลากรประจําการ(กศ.บป.) 

   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน

นามวิทยาลัยครู เป็นสถาบันราชภัฏทําให้วิทยาลัยครูลําปางเปลี่ยนช่ือเป็น "สถาบันราชภัฏลําปาง" คณะวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ จึงเปลี่ยนช่ือเป็น "คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" ในปีพ.ศ. 2543 สถาบันราชภัฏลําปางกําหนดให้มี

การบริหารงานวิชาการ โดยคณะบุคคล 3 ระดับ ได้แก่คณะกรรมการบริหารวิชาการสถาบันคณะกรรมการบริหารคณะและ

คณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา  

      เมื่อพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2538 ประกาศใช้ ทําให้สถาบันราชภัฏสามารถจัดการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีได้ 

ปีพ.ศ. 2539  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงเปิดสอนระดับปริญญาโท โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษาปีพ.ศ.2547 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนระดับปริญญาโทรุ่นแรกโปรแกรมยุทธศาสตร์การพัฒนา และวันที่ 15 มิถุนายน 

2547 เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ ทําให้สถาบันราชภัฏลําปางเปลี่ยนฐานะเป็น 

"มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง" แบ่งส่วนราชการเป็น 10 ส่วน มี 6 คณะ 3 สํานัก ทุกคณะแบ่งส่วนราชการเป็นสํานักงาน

คณบดีและแบ่งงานเป็น 3 งาน บริหารโดยมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและบริหารกิจการภายในคณะ ปัจจุบันปีการศึกษา 
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2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจํานวน 12 สาขาวิชา แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 10 สาขาวิชาและระดับ

บัณฑิตศึกษาจํานวน 2 สาขาวิชา   
ด้านการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะฯ ได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา

ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง

ประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา คณะฯ  เห็นถึงความสําคัญดังกล่าว จึงได้จัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา 

เพ่ือเป็นกรอบการดําเนินงานท่ีสอดคล้องและสนองต่อมาตรฐานประกันคุณภาพ และการประเมินคุณภาพการศึกษา โดย

สอดคล้องต่อกลยุทธ์ของคณะ กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และยุทธ์ศาสตร์การศึกษาชาติ เป็นประจําทุกปีอย่างต่อเน่ือง 

 
3) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ 
  3.1 ปรัชญา  

สหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล  
3.2 วิสัยทัศน์ 

  เป็นศูนย์การเรียนรู้และบูรณาการด้านมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ในระดับสากล  

3.3 ค่านิยมองค์กร 
H = Happiness (การเป็นองค์กรแห่งความสุข)  

U = Unity (การเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันขององค์กร)  

S = Sharing (การเป็นองค์กรแห่งการแบ่งปันความรู้และใช้ทรัพยากรร่วมกัน)  

O = Outstanding Organization (การเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ)  
C = Cooperation (การทํางานร่วมกันขององค์กร) 

3.4  พันธกิจ 
  1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์ให้มีคณุลกัษณะที่พึงประสงค์ ของสังคม  

  2. ศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ บูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน บูรณาการวิจัยกับการบริการ

วิชาการแบบมีส่วนร่วม  

  3. ให้บริการวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมสี่วนร่วม  

  4. ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน  

  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  
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3.5 เป้าประสงค์  
  1. บัณฑิตสาขาวิชามนุษย์และสังคมศาสตร์มีคณุลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  

  2. มีองค์ความรูจ้ากงานวิจัยเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาการเรียนการสอน การบริการวิชาการให้เป็นไปตามความ

ต้องการของสังคม  

  3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แบบมีสว่นร่วม  

  4. มีการอนุรักษแ์ละส่งเสริมทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

  5. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  

3.6 นโยบาย 
  1. พัฒนาระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตาม

มาตรฐานการศึกษาและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

  2. ส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการวิจัยกับภาคีเครือข่าย  

  3. พัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการ การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหส้ามารถนํา

องค์ความรู้สู่การพัฒนาสังคม และประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  

  4.เสริมสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ  

  5. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

  6. การบริหารงานองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติรัฐ  

 

4) ประเด็นกลยุทธ์คณะ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุ่งส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึง 

    ประสงค์ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถ 

    ในการเข่งขัน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 การบริการทางวิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคเหนือ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

    ชีวิตของประชาชน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2  
นโยบาย แนวปฏิบ ัต ิในการประกันค ุณภาพการศ ึกษา  

 

1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และตรงความต้องการของสังคมคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงประกาศนโยบายในการประกันคุณภาพ การศึกษา 

เพ่ือให้สาขาวิชาได้ปฏิบัติ ดังน้ี 

1. ดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและ คุณภาพของ

ผลผลิตอย่างต่อเน่ือง และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารงานตามปกติ 

2. จัดทํามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน เพ่ือการดาเนินการประเมินคุณภาพของงานในแต่ละ ด้านให้

สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด และมาตรฐานสากล 

3. ให้มีการดําเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการของทุกหน่วยงาน ภายใต้ กรอบและ

มาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารของหน่วยงาน และของมหาวิทยาลัยนําไปใช้ใน การพัฒนาระบบการ

ทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

4. สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามีสวนร่วมในการสร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่มีส่วนสร้างคุณภาพให้เกิดขึ้น 
5. ให้งานประกันคุณภาพการศึกษาคณะเป็นหน่วยงานท่ีดูแล พัฒนาระบบ และกลไกการประกัน คุณภาพ 

ให้สอดคล้องกับกระบวนการดําเนินงานภายในของคณะ ติดตาม สนับสนุน ให้มีการนําระบบการประกันคุณภาพไปใช้

ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดกลไกการปรับปรุงอย่าง

ต่อเน่ืองในทุกหน่วยงาน และให้จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และ

เพ่ือการรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก 

6. จัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาและคณะ ให้สอดคล้องกับระบบการประกัน 

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลสาขาวิชามีการดาเนินการตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้

ตลอดจนประสานงานกับงานประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยและจัดการคุณภาพ ในการจัดทําแผนประกัน

คุณภาพประจําปี  

7. ผู้บริหาร ต้องนําข้อมูลที่ได้จากรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของคณะกรรมการ 
ผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในของคณะไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงระบบการทางานให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

8.สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาของคณะได้ดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษาตามหลักการคุณภาพ PDCA 
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2) แนวปฏ ิบัต ิในการประกันคุณภาพการศ ึกษา 
 

เพ่ือให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงเห็นสมควรให้กําหนด

แนวปฏิบัติ เพ่ือให้คณะและสาขาใช้เป็นแนวทางใน การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังน้ี 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะให้เป็นผู้กําหนดนโยบายรวมถึงให้ คําปรึกษา 

ประสาน   และตรวจสอบ  ตลอดจนกําหนดเกณฑ์มาตรฐาน  และตัวบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้การดําเนิน

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสาขาวิชา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ดําเนินกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช้งบประมาณที่มีตามความจําเป็น 

3. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาข้ึนเป็นการภายใน เพ่ือพัฒนาระบบและกลไก การ

ประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าและขั้นสูง และเป้าหมายท่ีต้องบรรลุ รวมท้ังกําหนด กิจกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภายในคณะและทําให้เกิดการดําเนินกิจกรรมต่าง 

ๆ ขึ้น ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 
          4. จัดทําระบบข้อมูลที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เช่น  ข้อมูลนักศึกษา  บุคลากร  วัสดุ             

อุปกรณ์ อาคารสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ฯลฯ เพ่ือนํามาใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพ 

5. มีวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติงาน 

  6. มีการศึกษาความต้องการ ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินหลักสูตรอย่างมีระบบ ตามกรอบ           

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

  7. กําหนดระบบการวัดและประเมินผลการการเรียนการสอนอย่างเป็นมาตรฐานและดําเนินการวัด            

และประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

          8. มีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างเป็นระบบและสมํ่าเสมอ  
   9. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรในหน่วยงานท้ังด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตาม             

หน้าที่ เช่น การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และด้านประสบการณ์ทางการวิจัยอย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 

        10. สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรผลิตผลงานทางวิชาการและสอการเรียนที่มีคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ

และให้มีการดําเนินการวิจัย  เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนางานวิชาการที่เก่ียวข้องกับคุณภาพการศึกษา

โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

        11. สนับสนุนให้มีระบบห้องสมุดและระบบสารสนเทศให้ทันสมัยอย่างต่อเน่ือง และพอเพียงต่อ             

ความต้องการ และมีการติดตามผลการใช้และการบริการอย่างสมํ่าเสมอ 
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          12. จัดระบบการติดตามตรวจสอบ  และประเมินผล  การใช้งานอาคารสถานที่ และทรัพยากร                   

ทางการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดจนการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

  13. มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในคณะและ        

ระหว่างคณะ 

14. เปิดโอกาสให้หน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ

ความคิดเห็นและดําเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

15. มีระบบการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่คณาจารย์และบุคลากรท่ีรับผิดชอบต่องานพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอย่างเหมาะสม 

16. จัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและสาขาเผยแพร่แก่ประชาชนและ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบอย่างต่อเน่ือง และพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในและ

ภายนอก 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศ ึกษาภายใน 
กับการประเม ินคุณภาพภายนอก 

 
 
 
 
 

 

การประกันค ุณภาพภายใน การประเม ินค ุณภาพภายนอก 

การปฏิบ ัติงาน 

ของสถาบ ัน 

การประเม ิน 

ตนเองของ 

สถาบัน 

 
รายงานประจาปี 

 
 
การตรวจเยี่ยม 

 
รายงาน ผลการ

ประเมน 

 
การติดตาม 

ผล 

 
 
 

ข ้อม ูลป ้อนกล ับ 
 
ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังก ัดท ุก 3 ปี 

 
 
 
 

ข้อมูลป ้อนกล ับ 
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3) ระบบและกลไกการประกันค ุณภาพการศ ึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.1 ระบบการประกันค ุณภาพการศ ึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้นําระบบการควบค ุม ต ิดตาม ตรวจสอบ และประเม ินผลการ

ดําเน ินงาน ตามภารก ิจหล ัก ที ่มหาวิทยาลัยกําหนดเพื่อนํามาเป็นแนวทางการดําเนินงานของคณะ 

สาขาว ิชา  ดังน้ี 

 หลักการของการประกันคุณภาพการศกึษา 
1. การสร้างความมั่นใจและสร้างความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 

2. การป้องกันปัญหา ต้องมีการวางแผนและเตรียมการ 

3. การต้ังมั่นบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 

4. การดําเนินงานสามารถติดตามตรวจสอบและประเมินตนเองได้ 

5. การดําเนินงานเน้นคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกขั้นตอน 

6. การสร้างความรู้ ทักษะและความมั่นใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษา 

7. การประสานสัมพันธ์ในองค์กร บุคลากรในพ้ืนที่ 

8. การเน้นภาวะผู้นําของผู้บริหาร 
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 จากหลักการประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยได้นําระบบคุณภาพต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ

ดําเนินงานดังน้ี 

1. ระบบ Input Process Output   
  เป็นระบบพ้ืนฐานที่ใช้กับทุกวงการ  โดยมหาวิทยาลัยได้นําระบบน้ีมาใช้ในการพิจารณา ปัจจัยนําเข้า 

(Input) กระบวนการ (Process) และปัจจัยผลผลิต (Output) ดังน้ี 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ในการดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพ

ระดับอุดมศึกษานั้น  จําแนกได้เป็น 2 ส่วน คือ 

(1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การ

ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

มหาวิทยาลัยได้คํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

กระบวนการดําเนินงานตามวงจร PDCA (Plan – Do – Check – Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

Input 
- ทรัพยากรคน (อาจารย์ นักศึกษา ผู้บริหาร 

บุคลากร) 

- ทรัพยากรเงิน 

- สภาพแวดลอ้ม เครื่องมืออุปกรณ์

Process 
- กระบวนการบริหารจัดการ

- กระบวนการเรียนการสอน 

- กระบวนการวิจัย 

- กระบวนการให้บริการ

Output 
- ปริมาณบัณฑิต

- คุณภาพบัณฑิต 

- บริการต่าง ๆ 

- ศรัทธาของประชาชน
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  1.1.1 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อคุณภาพ การควบคุมดังกล่าวเน้นที่

ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Self – Regulating System) ในระดับบุคคล กอง สถาบัน/สํานัก สาขาวิชา 

คณะและมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก 

  1.1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการ

ของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบ 

เชิงระบบ มุ่งเน้นการพิจารณาว่า มหาวิทยาลัยได้มีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้น

เพียงใด และมีขั้นตอนการดําเนินการที่จะทําให้เช่ือถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

  1.1.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับ

คุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างและภาพรวมภายในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของ

งานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น โดยมีจุดเน้นเริ่มต้ังสาขาวิชา การประเมินจะใช้วิธีการประเมินตนเอง 

(Self Assessment) การประเมินคุณภาพจากภายนอก (External Quality Assessment) และการใช้ ตัว

บ่งช้ีในการวัด (Performance Indicators) 

  (2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง          

การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายนอกโดย

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่สํานักงาน

ดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 

2.1 การตรวจสอบคุณภาพที่ผ่านกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

2.2 การประเมินคุณภาพ 

2.3 การให้การรับรอง 

ดังน้ันมหาวิทยาลัยจึงยึดมาตรฐานการประเมินคุณภาพ 6 ด้านของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพ่ือดําเนินการและรับการประเมินคุณภาพภายนอก   
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3. กระบวนการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.  การควบคุมคุณภาพ  เป็นการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมหาวิทยาลัยจัดระบบและกลไก

การควบคุมภายในขององค์ประกอบหรือปัจจัยที่มีผลต่อการดําเนินงานตามพันธกิจ เช่น ประกาศนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษา การแต่งต้ังคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ มีระบบ   การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานภายใน 

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐานที่กําหนดไว้ ประกอบด้วย 

       1.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัดและมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ และจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานการศึกษาไว้เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพต่อไป 

     1.2 การพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน มหาวิทยาลัยจัดทําแผนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้า

สู่มาตรฐานที่กําหนดไว้ ในด้านต่าง ๆ  เช่น การพัฒนาหลักสูตร บุคลากร งานวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม สื่อการสอน การพัฒนานักศึกษา การแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล เป็นต้น ทั้งน้ีโดย

เน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม กํากับการดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

  2.  การตรวจสอบ เป็นการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือยืนยัน

เป้าหมายที่กําหนด มุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบว่ามหาวิทยาลัย มีระบบและกลไก

ควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม่ ตรวจสอบการดําเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในและขั้นตอน

การดําเนินงาน สรุปคือ 

2.1 การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงาน ด้วยตนเองของมหาวิทยาลัย เพ่ือนําข้อมูลมาปรับปรุงและ

พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างต่อเน่ืองสมํ่าเสมอ และรายงานผลหน่วยงานต้นสังกัด นักศึกษา ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

สาธารณะชน 

2.2 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุนและ/หรือใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้ 

  3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัด

การศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (Self 

Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการดําเนินงานโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินผลและรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว้ 
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3.1 แผนภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค์/แผนดําเนินงาน

ของหน่วยงาน/สถาบัน 

กระบวนการดําเนินการตามภารกิจหลัก 

1. การจัดการเรียนการสอน 

2. การวิจัย 

3. การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

5. การดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ 

6. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กระบวนการบริหาร 

1. การบริหารและการจัดการ 

2. การเงินและงบประมาณ 

3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ผลสมัฤทธ์ิ 

รับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยต้นสังกัด 

รับการประเมินคุณภาพภายนอกจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน  

(สมศ.)

นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา

ปรับปรุงและพัฒนา 
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3.2 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นกระบวนการและมาตรฐานของการควบคุมติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดําเนินงานในเร่ืองการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการ

ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล ให้คําปรึกษาและให้การสนับสนุน ส่งเสรมซึ่งกันและกัน กลไกที่ สําคัญมี  6 

ประการดังน้ี 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. มีผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษาในระดับคณะ  

3. มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 

4. มีการรายงานผลการดาเนินงาน  ที่จะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

5. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

6. มีระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว คณะนําไปจัดกิจกรรมสู่การปฏิบัติโดยมีระบบและ กลไกการควบคุม

คุณภาพการศึกษาภายในคณะและสาขาวิชาดังน้ี 

1. แต่งต้ังคณะกรรมการทํางานเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือ 

1.1 จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.2 กําหนดปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของคณะ 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อคุณภาพ 

      การศึกษา 

                        1.4 จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
                              และตรวจสอบผลการดําเนินงาน 
           2. คณะจัดประชุมแก่ผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากร  เป็นระยะๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจและระดมความคิดเห็น
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติและขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เก่ียวข้องในการดําเนินการ
เรื่องการประกันคุณภาพ 
           3. คณะประกาศใช้นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ  
           4. มอบหมายให้สาขาและบุคลากรท่ีรับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษารวมทั้ งแต่งต้ัง                

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือกํากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และให้คําปรึกษาในเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาควรประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานสาขา ผู้แทนจาก

ภายนอกหน่วยงานและตัวแทนนักศึกษา 

            5.  กําหนดวันที่เริ่มปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
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           6. กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าและขั้นสูงเง่ือนไขเวลาที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย ดําเนินการควบคุมคุณภาพของ

องค์ประกอบต่างๆตามแนวทางที่กําหนดคณะระบุดัชนีและตัวบ่งช้ีของคุณภาพการศึกษา 

            7. คณะพัฒนาระบบเครือข่ายของฐานข้อมูลกลางและระบบรายงาน เพ่ือรับส่งและป้อนกลับข้อมูล 

 ให้กับคณะ และสาขาวิชา 

             8. คณะพัฒนาระบบการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของคณะและสาขา 

   ดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพและติดตามประเมินคุณภาพการดําเนินงานภายใน 

             9. คณะเตรียมความพร้อมสําหรับการตรวจสอบและประเมินโดยองค์กรภายอก  จัดทํารายงานการ 

ประเมินตนเอง (Self Assessment report: SAR) ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย  

            10. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการท่ีมาตรวจสอบ ประเมิน และรับรองคณะ (Accreditation) 

            11. รับข้อมูลจากกรรมการที่มาประเมิน เพ่ือปรับปรุงพัฒนา เสริมข้อดี แก้ไขปรับปรุงข้อด้อย 
          12. มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา และคณะ สนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดาเนินงาน                 

กิจกรรมตามหลักการคุณภาพ PDCA และปฏิบัติกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล 3 ดี(3D) 
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แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) จากผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  
วงรอบปีการศึกษา 2555 คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนนิการ
 ข้อเสนอแนะ 

   1. ควรมีการเน้นจุดสําคัญในหลักฐานที่ต้องการแสดง

ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพตรวจเพื่อความสะดวก

รวดเร็วในการเปิดหา 

   2. ควรมีการทบทวนแผนและทําการติดตามโครงการ

ที่ยังทําไม่สําเร็จตามเป้าหมาย โดยนําไปบรรจุไว้ในวาระ

การประชุมเพื่อพิจารณาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา 

1.1) จัดทํารายงานผลการติดตามโครงการที่ยังทําไม่สําเร็จตาม

เป้าหมาย โดยนําไปบรรจุไว้ในวาระการประชุมเพื่อพิจารณาและ

ร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา  

ตุลาคม 2556 –

พฤษภาคม 2557 

ผู้รับผิดชอบ
นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนา
แผน 

ข้อเสนอแนะ 
   1. แผนปฏิบัติการประจําปี ในส่วนของการกําหนด

ผู้รับผิดชอบควรระบุผู้รับผิดชอบเป็นตัวบุคคล 

1.2) กําหนดชื่อผู้รับผิดชอบเป็นรายบคุล ตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  

ตุลาคม 2556 –

พฤษภาคม 2557 

ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา  เชิงดี 

นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

    2. เอกสารที่นํามาเป็นหลักฐานเพื่อให้คณะกรรมการ

ตรวจ ควรมีการเน้นจุดที่ต้องการแสดงให้คณะกรรมการ

ดูเพื่อสะดวกในการตรวจประเมิน 

1.3) ตรวจสอบหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการ

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  

    3. ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่คณะได้จัดทําไปสู่

ผู้ปฏิบัติ โดยนําไปบรรจุไว้ในวาระ  การประชุมอาจารย์

และบุคลากรเพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบแผนปฏิบัติการ

ประจําปีของคณะ 

1.4) จัดประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่คณะได้จัดทําไปสู่ผู้ปฏิบัติ ใน  

การประชุมอาจารย์และบุคลากร เ พื่อให้ผู้ปฏิบั ติได้รับทราบ

แผนปฏิบัติการประจําปีของคณะ  

ตัวบ่งชี้ที่  1.2: ระบบและกลไกการ
พัฒนาสถาบันตามอัตลักษณ์  

ข้อเสนอแนะ 
   คณะควรมีการทบทวนวิธีการที่จะถ่ายทอดอัตลักษณ์บัณฑิต

จิตอาสาไปสู่นักศึกษา 

 

1.5) จัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์

บัณฑิตจิตอาสาไปสู่นักศึกษา 

1.6) จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ 

ตุลาคม 2556 –พฤษภาคม 

2557 

ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดี ฝ่ าย กิ จการ
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

1.7) เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์

1.8) เผยแพร่ผ่านการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

1.9) จัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างลักษณะนิสัยให้แก่นักศึกษาให้

มีจิตอาสา 

นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 :  ผลการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ (สมศ. 16.2) 

ข้อเสนอแนะ 
    จํานวนบัณฑิตที่นํามาประเมินมีจํานวนน้อยเกินไป ทําให้

คําตอบที่ได้อาจไม่ใช่เป็นคําตอบที่สามารถนํามาแทนประชากร

ทั้งหมดได้ 

1.10) จัดทํารายงานสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ ประจําปีการศึกษา 2556 

ตุลาคม 2556 –พฤษภาคม 

2557 
ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

การประกันคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

 ข้อเสนอแนะ 
   1. การจัดทําเอกสารหลักฐานประกอบผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดในแต่ละตัวบ่งชี้ควรให้ชัดเจน และ

สะดวกต่อการตรวจสอบ 

1.11) ตรวจสอบหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ โดยคณะกรรมการเตรียมความ

พร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 

เมษายน –พฤษภาคม 2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
    2. สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 

2548 ต้องมีการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร

ตามที่กําหนดใน สมอ.07-02 ที่ เป็นระบบ โดยอาจทําเป็น

มาตรฐานขั้นต่ําเหมือนกันในทุกหลักสูตร 

1.12) จัดประชุมชี้แจงการรายงานผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548

ต้องมีการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่กําหนดใน สมอ.

07-02 ที่เป็นระบบ และตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 

ตุลาคม 2556 –พฤษภาคม 

2557 

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย     3. คณะ/มหาวิทยาลัยควรกําหนดให้มีระบบและกลไก

การตรวจสอบรายวิชา รายละเอียดหลักสูตรที่สามารถ

นําไปใช้ในการปฏิบัติได้สอดคล้องกับ TQF เพื่อให้เป็น

มาตรฐานเดียวกันในทุกหลักสูตร 

1.13) จัดทําประกาศคณะ เรื่อง ระบบและกลไกการตรวจสอบ

รายวิชา รายละเอียดหลักสูตรที่สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติได้

สอดคล้องกับ TQF เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

    4. ควรมีนโยบาย ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทําผลงานทาง

วิชาการและเพิ่มคุณวุฒิ 

1.14) จัดทําประกาศนโยบายการส่งเสริมอาจารย์ทําผลงานวิชาการ

และส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ 

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิตยา  เตวา 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

    5. ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร

สายสนับสนุน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยเฉพาะแผนที่

พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในด้านเทคนิคการสอน การ

ประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย 

1.15) คณะมีแผนบริหารบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2555-2559  

1.16) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ประจําปีการศึกษา 2556 

 

มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิตยา  เตวา 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

    6. ควรมีระบบการติดตามให้คณาจารย์ได้นําผลการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนมาใช้ในการปรับปรุงให้

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

1.17) จัดประชุมชี้แจงให้คณาจารย์ได้นําผลการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนมาใช้ในการปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

ต.ค.2556/มี.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

   7. ควรมีการประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนา

คณาจารย์ที่ชัดเจนและนําผลการประเมินมาปรับปรุงเพื่อการ

จัดทําแผนพัฒนาสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 

1.18) จัดทําประเมินผลตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนพัฒนาคณาจารย์ เม.ย.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิตยา  เตวา 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

    8. ควรมีการวางระบบการประเมินผลที่สามารถประเมิน

มาตรฐานผลการเรียนรู้นักศึกษาที่ตรงกับรายละเอียดของ

หลักสูตรที่กําหนดใน มคอ.2 

1.19) จัดประชุมชี้แจงการรายงานผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 

ต้องมีการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่กําหนดใน 

สมอ.07-02 ที่เป็นระบบ และตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF  

มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 : ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ 
   1. คณะควรจัดทําตารางสรุปหลักสูตรที่มีการเปิดสอนโดยมี

ข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน  รวมถึงรายชื่อ

อาจารย์ประจําหลักสูตร  เช่น  หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 2548 หรือ TQF / มคอ 1  

2.1) จัดทําตารางสรุปหลักสูตรที่มีการเปิดสอนโดยมีข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ

ตามเกณฑ์ 

 

มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
    2. การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ตาม สมอ. 07 

ในประเด็นการประเมินคุณภาพ ของหลักสูตร ใน 4 ด้าน ควรมี

ประเด็นการดําเนินงานในแต่ละด้านให้ชัดเจน  เช่น ด้านการ

บริหารหลักสูตร อาจมีเรื่องอาจารย์ประจําหลักสูตร การเปิด

สอนรายวิชาตามแผน เป็นต้น และการรายงานผลตามตัวบ่งชี้  

การประกันคุณภาพหลักสูตร ควรรายงานผลการดําเนินงาน

พร้อมหลักฐานประกอบที่ตรงกับผลการดําเนินงานอย่างเป็น

ระบบ 

2.2) จัดประชุมชี้แจงการรายงานผลตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 

ต้องมีการประเมินตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่กําหนดใน 

สมอ.07-02 ที่เป็นระบบ และตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF 

มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

    3. คณะควรจัดทําตารางสรุปผลรายละเอียดของ

รายวิชา( มคอ .3 , มคอ.4 รวมถึง มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7 ) ที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อง่ายต่อ

การควบคุม และติดตาม 

2.3) จัดทําตารางสรุปผลรายละเอียดของรายวิชา มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางสาวจิรสุดา  เทียมศรี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

    4. คณะควรกําหนดให้มีระบบและกลไกการทวนสอบ

รายวิชา / หลักสูตร  ที่จะมีการดําเนินการตามข้อ 6 ใน

แต่ละหลักสูตรที่จะทําการทวนสอบ เพื่อให้อาจารย์

ผู้สอนและนักศึกษาได้ทราบล่วงหน้าถึงตัวบ่งชี้ผลการ

ดําเนินงาน 

 

2.4) จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของการทวนสอบ มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนา
คณาจาร ย์และบุ คลากรสาย
สนับสนุน 

ข้อเสนอแนะ 
   1. แผนพัฒนาบุคลากรประจําปี ตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายไม่สอดคล้องกับแผนระยะยาว (55-59) 
2.5) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา 2556 ให้

สอดคล้องเป้าหมายกับแผนระยะยาว 

มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

    2. แผนพัฒนาบุคลากรควรกําหนดให้ครอบคลุมในทุก

ประเด็น  ตามตัวบ่งชี้ 2.4   
    3. การจัดกิจกรรม / โครงการ ควรให้สอดคล้องกับ

แผน เช่น การสร้างขวัญและกําลังใจ การปรับปรุง

สภาพแวดล้อม กําหนดเป็นตัวชี้วัดในแผนระยะยาว แต่

แผนรายปี ไม่ได้ระบุกิจกรรมที่จะทําให้ตัวชี้วัดนั้นสําเร็จ 
    4. ควรมีข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนเพื่อการ

ปรับปรุงแผนในปี 2556 ที่ชัดเจนและเป็นระบบ  
2.6) จัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของแผน พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ

นางสาวนิตยา  เตวา 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 : ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอน 
 

ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรจัดทําตารางสรุปรายวิชาของแต่ละหลักสูตร 

ในแต่ละภาคการศึกษาที่เปิดสอนแต่ละรายวิชาของแต่

ละหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญอย่างไร  

2.7) จัดทําตารางสรุปหลักสูตรที่มีการเปิดสอนโดยมีข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญ

ตามเกณฑ์ 

 

มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
    2. ควรมอบหมายเป็นนโยบายให้ทุกหลักสูตรได้จัดทํา

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

2.8) จัดทํานโยบายด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับ

ทุกสาขาวิชาและจัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย 

ต.ค.2556-ก.ย.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

    3. ควรจัดทําตารางสรุปผลงานวิจัยในชั้นเรียนแต่ละ

หลักสูตรและนําเสนอถึงการนําผลการวิ จัยไปใช้

ประโยชน์กับรายวิชา 

2.9) จัดทําตารางสรุปผลงานวิจัยในชั้นเรียนและสรุปผลการวิจัยไป

ใช้ประโยชน์กับรายวิชา 

ต.ค.2556-ก.ย.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไกการ
พัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลักษณะของบัณฑิต 

ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการวางระบบการกํากับติดตาม การออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย์ที่จะส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  มีการประชุม

วิพากษ์การจัดการเรียนการสอน  สื่อการศึกษาและ

วิธีการประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุง

ตนเองจากเพื่อนร่วมงาน 

2.10) ปรับปรุงคู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

ต.ค.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

    2. ควรมีการสรุปผลการสํารวจความต้องการในแต่ละ

สาขาเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนา การเรียนการสอน/ 

พัฒนาหลักสูตร 

2.11) จัดทําสรุปข้อเสนอแนะจากผลการสํารวจความต้องการผู้ใช้

บัณฑิตทุกสาขา 

ต.ค.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

    3. ในเกณฑ์ข้อที่ 2 การนําผลจากการสํารวจความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต  ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ไปปรับปรุงหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอน ควรทําใน

ทุกหลักสูตร/สาขาวิชาโดยคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรควรมีการวางระบบในการดําเนินการให้ครบ

วงจรคุณภาพ  โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนดเพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชา

ได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนาผู้เรียนใน

2.12) จัดประชุมชี้แจงการนําผลจากการสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนทุก

หลักสูตร 

ต.ค.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

ทักษะจําเป็นของรายวิชานั้น ๆ อาจมีการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการ

ระหว่างวิชาและระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอก

ห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการ

ทํางานจริงได้ 

    4. ข้อเสนอแนะของรายงานสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตควรทําแยกเป็นรายสาขาเพื่อความชัดเจนใน

การนําผลสํารวจไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

2.13) จัดทํารายงานผลการสํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ต.ค.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย  5. ในแบบสํารวจผู้ใช้บัณฑิตควรระบุจํานวนและร้อยละ

ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาและมีงานทํา  เพื่อจะได้

ง่ายต่อการเปรียบเทียบ 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 ข้อเสนอแนะ 

   1. ควรสร้างเครือข่ายภายนอกในด้านคุณธรรม / 

จริยธรรม เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงาน 

3.1) จัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงผล

งาน โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ 

 ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษา และนางสาว

นฤทัย นภาสกุลคู 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
    2. ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดําเนินงานของ

อาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มเรียน 

3.2) คณะฯ จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ต.ค.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษา และนางสาว
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

นฤทัย นภาสกุลคู 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

    3. ควรมีการประเมินหรือขึ้นทะเบียนแหล่งฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

3.3) สาขาจัดทําบัญชีรายชื่อทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

    4. ควรมีการให้ศิษย์เก่ามีโอกาสในการร่วมดําเนินงาน

ตามพันธกิจของคณะมากขึ้น เช่น งานวิจัย งานบริการ

วิชาการ 

3.4) กําหนดนโยบายให้มีการนําศิษย์เก่า และผู้ปกครอง เข้ามามี

ส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะ 

 

มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษา และนางสาว

นฤทัย นภาสกุลคู 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

    5. ควรสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อความร่วมมือใน

การพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 : ระบบและกลไก
การให้คําปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร 

ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรเพิ่มเติมฐานข้อมูลศิษย์เก่าในระดับคณะ 3.5) โครงการปรับปรุงสารสนเทศบนเว็บไซต์สาขาวิชา  

3.6) โครงการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าในระดับคณะ 

ผู้รับผิดชอบ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

ของแต่ละสาขาวิชา 

2) นายอุเทน หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
1) ประธานสาขาวิชา 

2) รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

    2. คณะควรจัดกิจกรรมร่วมระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์

ปัจจุบันให้มากขึ้น 

3.7) โครงการพัฒนานักศึกษาและบริการแก่ศิษย์เก่า

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2:  ระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 

ข้อเสนอแนะ 
   การรายงานผลการประเมินแผนควรทําให้ครบถ้วน

ตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กําหนดไว้ 

3.8) รายงานการประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษา เม.ย.-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
 ข้อเสนอแนะ 

   ต้องจัดโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมให้คณาจารย์

นําผลงานวิ จัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ เช่น การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย การเขียน

บทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งสนับสนุน

งบประมาณในการนํา เสนอผลงานวิ จัยและงาน

สร้างสรรค์ 

4.1) โครงการคลินิควิจัยและการพัฒนาผลงานวิชาการ ต.ค.2556-ก.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการ

วิชาการ และนางสาว 

ปิยะนันท์ จะเฮิง 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ระบบและกลไกการ
จัดการความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

 4.2) โครงการจัดการความรู้ด้านการวิจัย หัวข้อการเขียนข้อเสนอ

งานวิจัย และการเขียนบทความวิชาการ 

 

ต.ค.2556-ก.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่  4.4: งานวิจัยหรืองาน 
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ 
เผยแพร่ (สมศ. 5) 
 

ข้อเสนอแนะ 
   ต้องจัดโครงการ/กิจกรรม ในการส่งเสริมให้คณาจารย์

นําผลงานวิ จัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและ

นานาชาติ เช่น การเขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย การเขียน

บทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมทั้งสนับสนุน

งบประมาณในการนํา เสนอผลงานวิ จัยและงาน

สร้างสรรค์ 
 

ใช้โครงการเดียวกันกับ โครงการ 4.1 และ 4.2  
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่  4.6 :ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ (สมศ. 7) 

ข้อเสนอแนะ 
   ต้องจัดโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนให้คณาจารย์ใน

คณะจัดทําผลงานทางวิชาการ เช่น พี่เลี้ยงน้อง การ

อบรมการเขียนหนังสือ ตํารา บทความวิชาการ ฯลฯ 

 

ใช้โครงการเดียวกับ โครงการ 4.1  

 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

 ข้อเสนอแนะ 
   ควรมีการกําหนดน้ําหนักของโครงการ/กิจกรรมตาม

แผนกลยุทธ์การให้บริการวิชาการ จัดลําดับความสําคัญ

จะได้ไม่ทํากิจกรรมการบริการอย่างไร้ทิศทาง 

5.1) แผนบริการวิชาการแก่สังคมประจําปีการศึกษา 2556 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 : ระบบและ
กลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

- 5.2) คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุง 2556

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  :  กระบวนการบริการ
ทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

- ใช้โครงการเดียวกับ โครงการ 5.1  

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  :  ผลองค์ความรู้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก(สมศ.9)  

- ใช้โครงการเดียวกับ โครงการ 5.1

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 :  ผลการชี้นํา 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ 
สังคมในประเด็นด้านการบํารุง 
ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 

ข้อเสนอแนะ 
   ควรแผนกิจกรรมโดยแยกแผนของสภามหาวิทยาลัยและ

สถาบันการศึกษาให้ชัดเจน 

 

ใช้โครงการเดียวกับ โครงการ 5.1 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 :  ผลการชี้นํา 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
ในประเด็นด้านพลังงานและ 

- 
 

ใช้โครงการเดียวกับ โครงการ 5.1
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

สิ่งแวดล้อม ภายนอกสถาบัน (สม
ศ.18.2) 
องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ข้อเสนอแนะ 
   1. การประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ควรมีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จและมีการติดตามผล 

จากนั้นนําเสนอสู่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

6.1) รายงานประเมินความสําเร็จของแผน 

6.2) นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

เม.ย.-พ.ค.2556 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดี ฝ่ ายกิ จกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
   2. ควรจัดกิจกรรมด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเป็น

ลักษณะงานประจํา โดยเชื่อมโยงกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

เป็นเวทีนําเสนอผลงาน / โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 

6.3)  โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 4 ต.ค.2556-ก.พ.2557 ผู้รับผิดชอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษา และนางสาวนฤทัย 

นภาสกุลคู 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดี ฝ่ ายกิ จกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

    3. ควรส่งเสริมให้มีการจัดทํางานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม

    4. งานด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอกควรมีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลให้ชัดเจน 

    5. การเผยแพร่กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชน / ชุมชน 

ควรมีช่องทางการเผยแพร่หลากหลายช่องทางโดยผ่านทาง

เครือข่าย นักศึกษา เป็นต้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  :  ระบบและกลไก
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ข้อเสนอแนะ 
   1. ควรมีการถอดบทเรียนจากการบูรณาการเพื่อนํามาเผยแพร่ 

เพื่อที่จะสามารถประเมินผลสําเร็จของการบูรณาการได้ 
6.4) ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาหาแนวทางด้านการบูรณาการด้าน

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 

 

ต.ค.2556-ก.พ.2557 ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษา และนางสาวนฤทัย 

นภาสกุลคู 

ผู้กํากับและดูแล 

    2. ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ของการบูรณาการ 

เช่น แผ่นพับ วิทยุชุมชน การบริการวิชาการของอาจารย์ 

หอกระจายข่าวของชุมชน 
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

    3. การประเมินบูรณาการควรมีการระบุตัวชี้วัด

เพิ่มเติมเฉพาะส่วนของการบูรณาการ 

รองคณบดี ฝ่ ายกิ จกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
ตัวบ่งชี้ที่  6.2  :  การส่งเสริม
และสนับสนนุด้านศิลปะและ 
วัฒนธรรม (สมศ. 10) 

ข้อเสนอแนะ 
   ในการเขียนแผนควรระบุวัตถุประสงค์ของแผนด้าน

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะเพิ่มเติม 

6.5) แผนดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มิ.ย.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  : การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ 
วัฒนธรรม (สมศ. 11) 

ข้อเสนอแนะ 
แบบสอบถามควรเพิ่มเติมด้านความปลอดภัย ตาม

เกณฑ์ที่กําหนดในข้อประเมิน 
6.6) ประเมินความพึงพอใจด้านสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ 

วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มี.ค.-พ.ค.2557 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  : ภาวะผู้นําของสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของ 
สถาบัน 

ข้อเสนอแนะ 
   1. เอกสารการประชุมต่างๆ  ที่นํามาใช้เป็นหลักฐานควรเย็บรวม

เล่มตามปีการศึกษาหรือ ปีงบประมาณตามเกณฑ์กําหนด รวมทั้ง

ควรมีเอกสารประกอบการประชุมในแต่ละครั้งให้สมบูรณ์ 

7.1)  จัดเตรียมเอกสารรายงานการประชุมเป็นรูปเล่มพร้อมเอกสาร

ประกอบการประชุม 

7.2) นํารายงานการประชุม รายงานประจําปี บรรจุไว้เว็บไปไซต์ของคณะ 

มี.ค.-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
1) นางสาวนิตยา  เตวา 

2) นายอุเทน หินอิ่น 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

การประกันคุณภาพฯ 

    2. เอกสารข้อมูลต่างๆ เช่น สรุปผลดําเนินงานในรายงาน

ประจําปีควรนําเสนอในรูปสารสนเทศเพื่อให้สามารถนํามาใช้

ประโยชน์ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่  7.2  :    กา ร พั ฒนา
สถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะ 
   1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ควรเลือกองค์ความรู้ที่มี

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนกลยุทธ์ที่เป็น

รูปธรรมมากขึ้น 

7.3) แผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2556  

7.4) แผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

7.5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการความรู้ 

 

ต.ค.2556-พ.ค.2557 

เม.ย.2557 

 

พ.ค.2557 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
    2. กิจกรรมในแผนจัดการความรู้ควรแยกเป็นกิจกรรมย่อย  ๆ

ตามกระบวนการของ การจัดการความรู้พร้อมทั้งระบุเป้าหมาย

และตัวชี้วัดให้ชัดเจน รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่กําหนด

ควรมีค่าเท่ากัน ในทุก  ๆจุด ระหว่างประกาศฯ ของคณะ แผน

และรายงานผลการดําเนินการ 
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ตัวบ่งชี้ ข้อเสนอแนะ แนวทางการดําเนนิการเพื่อการพัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง ของ
มหาวิทยาลัย และคณะวิชา 

ระยะเวลา ดําเนินการ หน่วยงาน/ ผู้รับผดิชอบ 

    3. ควรมีการติดตามประเมินผลการนําแนวปฏิบัติที่ดีที่

ได้ไปใช้ให้ชัดเจน ว่าเกิดผลสัมฤทธิ์ในการนําไปปฏิบัติ

มากน้อยเพียงใด รวมทั้งควรประเมินผลสําเร็จในแต่ละ

กิจกรรมของแผน เพื่อนําไปใช้ประเมินผลความสําเร็จใน

ภาพรวมของแผนฯ ว่ามีกิจกรรมใดที่ควรต้องปรับปรุง 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  :   ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ  

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการปรับปรุงข้อมูล/สารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

ยิ่งขึ้น 
โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 2556 ต.ค.2556-พ.ค.2557 

 

ผู้รับผิดชอบ
นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และการประกันคุณภาพฯ 
ตัวบ่งชี้ที่  7.4  :   ระบบบริหาร
ความเสี่ยง 

ข้อเสนอแนะ 
   1. การวิเคราะห์/ ระบุประเภทของความเสี่ยง ควรมี

ความถูกต้องตามประเด็นความเป็นจริง เพื่อสามารถ

วางแผนบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม 

1) จัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นความ

เสี่ยง 

2) จัดทําแผนความเสี่ยง 2556 

3) จัดทํารายงานความเสี่ยง 2556 และนําเสนอต่อคณะกรรมการ

ประจําคณะ เพื่อนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน ความเสี่ยง 2557 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

การประกันคุณภาพฯ 
    2. ควรนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก

กรรมการบริหารไปปรับปรุงแผนความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

ควรมีรายละเอียดประเด็นการปรับปรุงที่ชัดเจนและเป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  9.1  :  ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

ข้อเสนอแนะ 
   หนังสือตอบรับการนําไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัย ควร

มีการอ้างอิงชัดเจนว่าได้นํากระบวนการใดไปใช้ประโยชน์ 

9.1) โครงการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

9.2) เผยแพร่งานวิจัยประกันคุณภาพผ่านทางเว็บไซต์และส่งเล่ม

โครงการวิจัยไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ 

9.3) ติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานต่าง ๆ 

ธ.ค.2556-พ.ค.2557 ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

การประกันคุณภาพฯ 
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