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รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ปีการศึกษา 2556 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2555   
รายงาน วันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ.2557 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏาลําปาง 
 

ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่  1  ปรัชญาปณิธาน วัตถุประสงค ์และแผนดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   
กระบวนการพัฒนาแผน 

1) ควรมีการเน้นจุดสําคัญใน

หลั กฐานที่ ต้ องการแสดงให้

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ตรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วใน

การเปิดหา 

2) ควรมีการทบทวนแผนและทํา

การติดตามโครงการที่ ยังทําไม่

สําเร็จตามเป้าหมาย โดยนําไป

บรรจุไว้ในวาระการประชุมเพื่อ

พิจารณาและร่วมหาแนวทางแก้ไข

ปัญหา 

1) จัดทํารายงานผลการติดตามโครงการที่ยังทํา

ไม่สําเร็จตามเป้าหมาย โดยนําไปบรรจุไว้ในวาระ

การประชุมเพื่อพิจารณาและร่วมหาแนว

ทางแก้ไขปัญหา 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

    1) มีการจัดทําสรุปผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ เสนอต่อ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาผลการ

ติดตามโครงการ  

 ไม่มี 

 มี  

 

 

1. รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ขับเคลื่อน  

ผู้รับผิดชอบ 
นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

การประกั นคุ ณภาพ

การศึกษา 

 

3) แผนปฏิบัติการประจําปี ในส่วน

ของการกําหนดผู้รับผิดชอบควร

ระบุผู้รับผิดชอบเป็นตัวบุคคล 

2) กําหนดชื่อผู้รับผิดชอบเป็นรายบุคล ตาม

แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

     มีการกําหนดผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 

 ไม่มี 

 มี  

1) แผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

การประกั นคุ ณภาพ

การศึกษา 

4) เอกสารที่นํามาเป็นหลักฐาน

เพื่อให้คณะกรรมการตรวจ ควรมี

การเน้นจุดที่ ต้องการแสดงให้

คณะกรรมการดูเพื่อสะดวกในการ

ตรวจประเมิน 

3)ตรวจสอบหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ โดย

คณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

     แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 2556  

 ไม่มี 

 มี 

1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 2556 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

การประกันคณุภาพ

การศกึษา 
5) ควรมีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

ที่คณะได้จัดทําไปสู่ผู้ปฏิบัติ โดย

นําไปบรรจุไว้ในวาระ  การประชุม

อาจารย์และบุคลากรเพื่อให้ผู้

ปฏิบัติได้รับทราบแผนปฏิบัติการ

ประจําปีของคณะ 

4)จัดประชุมถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ที่คณะได้

จัดทําไปสู่ผู้ปฏิบัติ ในการประชุมอาจารย์และ

บุคลากร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบแผนปฏิบัติ

การประจําปีของคณะ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

1) มีการจัดประชุมชี้แจงทําคามเข้าใจกับบุคลากร 

เพื่อรับทราบแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555-2559 ใน

คราวประชุมครั้งที่ 3/2555 และคราวประชุมครั้ง 

3/2556 

 ไม่มี 

 มี 

1) รายงานการประชุมคณาจารย์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 

3/2555 

2) รายงานการประชุมคณาจารย์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 

3/2556  

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

การประกันคณุภาพ

การศกึษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2  
ระบบและกลไกการพัฒนาสถาบัน
ตามอัตลักษณ์ 
 1. คณะควรมีการทบทวนวิธีการที่

จะถ่ายทอดอัตลักษณ์บัณฑิตจิต

อาสาไปสู่นักศกึษา 

1) จัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่นักศึกษา 

เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสาไปสู่

นักศึกษา 

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

   1) คณะฯ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้แก่

นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์บัณฑิตจิตอาสา

ไปสู่นักศึกษาภายใต้โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน

 ไม่มี 

 มี  

 

 

 

 

1) รายงานสรุปผลโครงการอบรมให้

ความรู้ ด้ านจิตอาสาและบํ าเพ็ญ

ประโยชน์แก่บุคลากรและนักศึกษาเพื่อ

สร้างจิตอาสา วันที่ 15 มกราคม 2557 

ณ ห้องประชุม 0935 

2) แผ่นพับ/เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ ายกิ จการ

นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 จิตอาสาและบําเพ็ญประโยชน์แก่บุคลากรและ

นักศึกษาเพื่อสร้างจิตอาสา วันที่ 15 มกราคม 

2557 ณ ห้องประชุม 0935 และเผยแพร่ผ่านทาง

เว็บไซต์ 

   2) แผ่นพับเผยแพร่ 

   3) โครงการเสริมสร้างจิตอาสา อาทิ โครงการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม “คืนน้ําให้ห้วย 

คืนกล้วยให้ป่า”ณ บ้านปางอ่าย ต.เมืองปาน อ.

เมืองปาน จ.ลําปาง 23-24 ตุลาคม 2556 และ

โครงการจิตอาสาพัฒนาสร้างคุณค่าพลังงานชุมชน

บ้านแม่ผึ้ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 31 

มกราคม 2557 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง 

3) รายงานสรุปผลโครงการเสริมสร้างจิต

อาสา อาทิ โครงการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม “คืนน้ําให้ห้วย คืน

กล้วยให้ป่า”ณ บ้านปางอ่าย ต.เมือง

ปาน อ.เมืองปาน จ.ลําปาง 23-24 

ตุลาคม 2556  

4) รายงานสรุปผลโครงการจิตอาสา

พัฒนาสร้างคุณค่าพลังงานชุมชนบ้าน

แม่ผึ้ง ต.เสริมขวา อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 

31 มกราคม 2557 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3  
ผลการบริหารสถาบัน 
ให้เกิดอัตลักษณ์ 
 

ไม่มี ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

 

 

 

 

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและกจิกรรมพิเศษ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  
ผลการพัฒนาบัณฑิต 
ตามอัตลักษณ์ 
    1) จํ านวนบัณฑิตที่นํ ามา

ประเมินมีจํานวนน้อยเกินไป ทํา

1) จัดทํารายงานสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ประจําปีการศึกษา 2556 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ดําเนินการแล้ว  

มีกาจัดทําจัดทํารายงานสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ไม่มี

  มี 1) บัณฑิตที่สําเร็จ

การศึกษาไม่แจ้งชื่อและที่อยู่

ของสถานประกอบการ หรือ

แ จ้ ง ไ ม่ ชั ด เ จ น  2 ) 

แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้

บัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ ประจําปีการศึกษา 2556 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ ายกิ จการ

นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ให้คํ าตอบที่ ได้อาจไม่ ใช่ เป็น

คํ าตอบที่สามารถนํ ามาแทน

ประชากรทั้งหมดได้ 
 

ประจําปีการศึกษา 2556 โดยจํานวนบัณฑิตที่ถูก

ประเมินคิดเป็นร้อยละ 25 ของบัณฑิตที่จบ

การศึกษาทั้งหมด 

ผู้ประกอบการหรือผู้ใชบัณฑิต

ได้ส่งแบบสอบถามกลับคืนมา

โดยไม่มีการประเมินบัณฑิต

ตามรายชื่อที่ระบุไว้ เนื่องจาก

บัณฑิตลาออก หรือโอนย้าย

งาน และบางหน่วยงานไม่มี

การส่งข้อมูลกลับ  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  
ผลการพัฒนาตามจุดเน้น 
และจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน 
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

ไม่มี

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

 

 

 

 

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกจิการ

นักศึกษาและกจิกรรมพิเศษ 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑติ
1) การจัดทําเอกสารหลักฐาน

ประกอบผลการดําเนินงานตาม

เกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดในแต่ละ

ตัวบ่งชี้ควรให้ชัดเจน และสะดวก

ต่อการตรวจสอบ 

1)  ตรวจสอบหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ 

โดยคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

     แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการ

ประเมินคุณภาพการศึกษา 2556 เพื่อทําหน้าที่ใน

การวางแผนการาเตรียมประเมินและวิพากษ์ SAR 

รวมถึงการตรวจสอบหลักฐานให้มีความถูกต้อง

ไม่มี

  มี เอกสารหลักฐานของ

แต่ละตัวบ่งชี้ที่ต้องใช้ร่วมกัน  

1) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียม

ความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 2556 

2 ) รายงานสรุปผลการวิพากษ์ SAR 

2556 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด

2) สําหรับหลักสูตรที่เปิดสอนตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 

ต้องมีการประเมินตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่

กําหนดใน สมอ.07-02 ที่เป็นระบบ 

โดยอาจทําเป็นมาตรฐานขั้นต่ํา

เหมือนกันในทุกหลักสูตร 

2) จัดประชุมชี้แจงการรายงานผลตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 ต้องมีการประเมินตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่กําหนด

ใน สมอ.07-02 ที่เป็นระบบ และตามเกณฑ์

มาตรฐาน TQF 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

     คณะมีการจัดโครงการอบรมอาจารย์มืออาชีพ 

โดยเชิญวิทยากร รศ.อุษณี ย์  คํ าประกอบ 

ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่  ผู้ มี ความรู้ และ

ความสามารถ  มาถ่ายทอดให้ความรู้ในการจัดการ

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการ

จัดทํารายละเอียด มคอ.3/4/5/6/7 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก

สูตาร  

 ไม่มี 

 มี 

1) รายงานสรุปผลโครงการอบรมการ

สอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐ

สานคุณวุฒ TQF วันที่ 26 กรกฎาคม 

2556 

2) รายงานสรุปผลโครงการอบรมการ

สอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐ

สานคุณวุฒ TQF วันที่ 8 พฤษภาคม 

2557  

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางาเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

3) คณะ/มหาวิ ทยาลั ยควร

กําหนดให้มีระบบและกลไกการ

ตรวจสอบรายวิชา รายละเอียด

หลักสูตรที่สามารถนําไปใช้ในการ

ปฏิบั ติ ได้สอดคล้องกั บ TQF 

เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก

หลักสูตร 

3) จัดทําประกาศคณะ เรื่อง ระบบและกลไกการ

ตรวจสอบรายวิชา รายละเอียดหลักสูตรที่

สามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติได้สอดคล้องกับ 

TQF เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก

หลักสูตร 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว                             

มหาวิทยาลัย มีการจัดทําระบบและกลไกการ

ตรวจสอบรายวิชา รายละเอียดหลักสูตรที่สามารถ

นําไปใช้ในการปฏิบัติได้สอดคล้องกับ TQF เพื่อให้

เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกหลักสูตร 

 ไม่มี 

 มี 

1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ

และกลไกการตรวจสอบรายวิ ชา 

รายละเอียดหลักสูตรที่สามารถนําไปใช้

ในการปฏิบัติได้สอดคล้องกับ TQF 

เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในทุก

หลักสูตร 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางาเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

4) ควรมีนโยบาย ส่ งเสริมให้

อาจารย์ได้ทําผลงานทางวิชาการ

และเพิ่มคุณวุฒิ 

4) จัดทําประกาศนโยบายการส่งเสริมอาจารย์ทํา

ผลงานวิชาการและส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว                             

คณะฯ ได้ยึดประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง นโยบายการส่งเสริมอาจารย์ทําผลงานวิชาการ

และส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อ เพื่อใช้เป็น

แนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทําผลงานทาง

วิชาการและเพิ่มคุณวุฒิ 

 ไม่มี 

 มี 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เรื่อง นโยบายการสง่เสริมอาจารย์ทํา

ผลงานวิชาการและส่งเสริมให้อาจารย์

ศึกษาต่อ 

ผู้รับผิดชอบ 
นางาเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

5)  ควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร

สายวิชาการและบุคลากรสาย

สนับสนุน ทั้งระยะสั้นและระยะ

ยาว โดยเฉพาะแผนที่ พัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนในด้าน

เทคนิคการสอน การประเมินผลการ

เรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนที่

ทันสมัย 

5)  คณะมี แผนบริ หารบุ คลากรคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555-2559 

 

 

  

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว                             

คณะมีการจัดทําแผนบริหารบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555-2559 

 ไม่มี 

 มี 

แ ผ น บ ริ ห า ร บุ ค ล า ก ร คณ ะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555-

2559 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

6) คณะจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน ประจําปีการศึกษา 2556 

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว                             

คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี

การศึกษา 2556 โดยแยกออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 

แผนพัฒนาบุ คลากรสายสนั บสนุ น  และ

แผนพัฒนาอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 ไม่มี 

 มี 

1) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

2) แผนพัฒนาอาจารย์  ประจํ าปี

การศึกษา 2556 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

6) ควรมีระบบการติดตามให้

คณาจารย์ได้นําผลการพัฒนา

คุณภาพการจัดการเรียนการสอน

มาใช้ในการปรับปรุงให้ครอบคลุม

ทุกสาขาวิชา 

7) จัดประชุมชี้แจงให้คณาจารย์ได้นําผลการ

พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนมาใช้ใน

การปรับปรุงให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว                             

คณะฯ ได้มอบหมายให้แต่ละสาขาจัดประชุมชี้แจง

ให้คณาจารย์ได้นําผลการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนมาใช้ในการปรับปรุงให้

ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดย 

 ไม่มี 

 มี 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสาขาวิชา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารสาขา 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

7) ควรมีการประเมินผลตัวชี้ วัด

ความสํ าเร็ จของแผนพัฒนา

คณาจารย์ที่ชัดเจนและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงเพื่อการจัดทํา

แผนพัฒนาสอดคล้องกับความ

ต้องการของบุคลากร 

8) จัดทําประเมินผลตัวชี้ วัดความสําเร็จของ

แผนพัฒนาคณาจารย์ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว      

คณะฯ ดํ าเนินการจั ดทํ ารายงานประเมิน

ความสําเร็จของแผน และนําเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อขอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและ

พัฒนา                  

 

 ไม่มี 

 มี 

1)รายงานประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนาอาจารย์ 

2) รายงานประเมินความสํ าเร็ จ

แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

8) ควรมี การวางระบบการ

ประเมินผลที่สามารถประเมิน

มาตรฐานผลการเรียนรู้นักศึกษาที่

ตรงกับรายละเอียดของหลักสูตรที่

กําหนดใน มคอ.2 

9) จัดประชุมชี้แจงการรายงานผลตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 ต้องมีการประเมินตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่กําหนด

ใน สมอ.07-02 ที่เป็นระบบ และตามเกณฑ์

มาตรฐาน TQF 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

     คณะมีการจัดโครงการอบรมอาจารย์มืออาชีพ 

โดยเชิญวิทยากร รศ.อุษณี ย์  คํ าประกอบ 

ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่  ผู้ มี ความรู้ และ

ความสามารถ  มาถ่ายทอดให้ความรู้ในการจัดการ

 ไม่มี 

 มี 

1) รายงานสรุปผลโครงการอบรมการ

สอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐ

สานคุณวุฒ TQF วันที่ 26 กรกฎาคม 

2556 

2) รายงานสรุปผลโครงการอบรมการ

สอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐ

สานคุณวุฒ TQF วันที่ 8 พฤษภาคม 

2557  

ผู้รับผิดชอบ 
นางาเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการ

จัดทํารายละเอียด มคอ.3/4/5/6/7 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  
ระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร 
1) คณะควรจัดทําตารางสรุป

หลักสูตรที่มีการเปิดสอนโดยมี

ข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตามเกณฑ์

มาตรฐาน  รวมถึงรายชื่ออาจารย์

ประจําหลักสูตร  เช่น  หลักสูตรที่

เปิ ดสอนเป็ นไปตามเกณฑ์

มาตรฐาน 2548 หรือ TQF / มคอ 

1 

 

 

1) จัดทําตารางสรุปหลักสูตรที่มีการเปิดสอนโดย

มีข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตามเกณฑ์ 

 

 

 

ยังไม่ดําเนินการ  

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว คณะได้จัดทําตารางสรุป

หลักสูตรที่มีการเปิดสอนโดยมีข้อมูลที่เป็น

สาระสําคัญตามเกณฑ์ 

 

 

 

 

 

 

 ไม่มี 

 มี 

 

 

1) ตารางสรุปหลักสูตรที่มีการเปิดสอน

โดยมีข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตาม

เกณฑ์ 

 

 

 
 
ผู้รับผิดชอบ 
นางาเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

2)  การรายงานผลการดําเนนิงาน

ของหลักสูตร ตาม สมอ. 07 ใน

ประเด็นการประเมินคุณภาพ ของ

หลักสูตร ใน 4 ด้าน ควรมีประเด็น

การดําเนนิงานในแต่ละด้านให้

ชัดเจน  เช่น ด้านการบริหาร

หลักสูตร อาจมีเรื่องอาจารย์

ประจาํหลักสูตร การเปิดสอน

2) จัดประชุมชี้แจงการรายงานผลตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรปี 2548 ต้องมีการประเมินตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรตามที่กําหนด

ใน สมอ.07-02 ที่เป็นระบบ และตามเกณฑ์

มาตรฐาน TQF 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

     คณะมีการจัดโครงการอบรมอาจารย์มืออาชีพ 

โดยเชิญวิทยากร รศ.อุษณี ย์  คํ าประกอบ 

ผู้ อํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิ ทยาลั ยเชี ยงใหม่  ผู้ มี ความรู้ และ

ความสามารถ  มาถ่ายทอดให้ความรู้ในการจัดการ

 ไม่มี 

 มี 

1) รายงานสรุปผลโครงการอบรมการ

สอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐ

สานคุณวุฒ TQF วันที่ 26 กรกฎาคม 

2556 

2) รายงานสรุปผลโครงการอบรมการ

สอนแบบครูมืออาชีพตามกรอบมาตรฐ

สานคุณวุฒ TQF วันที่ 8 พฤษภาคม 

2557  

ผู้รับผิดชอบ 
นางาเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

รายวิชาตามแผน เป็นต้น และการ

รายงานผลตามตัวบง่ชี ้ การ

ประกันคณุภาพหลกัสูตร ควร

รายงานผลการดําเนินงานพร้อม

หลักฐานประกอบที่ตรงกับผลการ

ดําเนินงานอย่างเปน็ระบบ 

เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิและการ

จัดทํารายละเอียด มคอ.3/4/5/6/7 เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลัก

สูตาร  

3) คณะควรจัดทําตารางสรุปผล

รายละเอียดของรายวิชา( มคอ .3 , 

มคอ.4 รวมถึง มคอ.5 มคอ.6 และ 

มคอ.7 ) ที่เปิดสอนในแต่ละภาค

การศกึษาเพื่อง่ายต่อการควบคุม 

และติดตาม 

3) จัดทําตารางสรุปผลรายละเอียดของรายวิชา ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  คณะได้จัดทําตารางสรุปผล

รายละเอียดของรายวิชา ทุกรายวิชาแยกเป็นภาค

เรียนที่ 1/2556 และภาคเรียนที่ 2/2556   

 

 ไม่มี 

 มี 

1) ตารางสรุปผลรายละเอียดของ

รายวิชา ทุกรายวิชาแยกเป็นภาคเรียน

ที่ 1/2556 และภาคเรียนที่ 2/2556   

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางรัตติกาล ทวีกุล 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

4) คณะควรกําหนดให้มีระบบและ

กลไกการทวนสอบรายวิชา / 

หลักสูตร  ที่จะมีการดําเนินการ

ตามข้อ 6 ในแต่ละหลักสูตรที่จะ

ทําการทวนสอบ เพื่อให้อาจารย์

ผู้ สอนและนักศึ กษาได้ทราบ

ล่ วงหน้ าถึ งตั วบ่ งชี้ ผลการ

ดําเนินงาน 

 

4) จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีของการทวนสอบ ยังไม่ดําเนินการ   

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว   

ไม่มี

 มี เนื่องจากกระบวนการ

ทวนสอบของแต่ละหลักสูตรมี

ความแตกต่างกัน จึงยังไม่

สามารถที่จะจัดทําแนวปฏิบัติ

ที่ของการทวนสอบได้ ซึ่งควร

จะมีการจัดประชุมแลกเปลึ่ยน

ระหว่างหลักสูตรในเรื่องของ

การทวนสอบอีกครั้ง 

-ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 
อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ไม่มี ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 
อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ 

ไม่มี ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

 

 

 

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 : ระบบการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

1. แผนพัฒนาบคุลากรประจาํปี 

ตัวชี้วัดและคา่เปา้หมายไม่

สอดคล้องกบัแผนระยะยาว 2555-

23559) 

 2. แผนพัฒนาบคุลากรควร

กําหนดให้ครอบคลุมในทุกประเด็น  

ตามตัวบง่ชี้ 2.4   

3. การจัดกจิกรรม / โครงการ ควร

ให้สอดคล้องกบัแผน เช่น การ

สร้างขวัญและกําลงัใจ การ

1) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปีการศึกษา 

2556 ให้สอดคล้องเป้าหมายกับแผนระยะยาว 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว                             

คณะมีการจัดทําแผนบริหารบุคลากรคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555-2559 

 ไม่มี 

 มี 

แ ผ น บ ริ ห า ร บุ ค ล า ก ร คณ ะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2555-

2559 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม กําหนด

เป็นตัวชี้วัดในแผนระยะยาว แต่

แผนรายปี ไม่ได้ระบุกิจกรรมที่จะ

ทําให้ตัวชี้วัดนั้นสําเร็จ 

4. ควรมีข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินแผนเพื่อการปรับปรุงแผน

ในปี 2556 ที่ชัดเจนและเปน็ระบบ 

2) จัดทํารายงานการประเมินความสําเร็จของ

แผน 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว                             

คณะมีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําปี

การศึกษา 2556 โดยแยกออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ 

แผนพัฒนาบุ คลากรสายสนั บสนุ น  และ

แผนพัฒนาอาจารย์ ประจําปีการศึกษา 2556 

 ไม่มี 

 มี 

1) แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  

2) แผนพัฒนาอาจารย์  ประจํ าปี

การศึกษา 2556 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 
ระบบและกลไกการจัดการเรียน
การสอน 
1) ควรจัดทําตารางสรุปรายวิชา

ของแต่ละหลักสูตร ในแต่ละภาค

การศกึษาที่เปิดสอนแต่ละรายวิชา

ของแต่ละหลักสูตรมีการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

สําคัญอย่างไร 

1)จัดทําตารางสรุปหลักสูตรที่มีการเปิดสอนโดย

มีข้อมูลที่เป็นสาระสําคัญตามเกณฑ์ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  คณะได้จัดทําตารางสรุปผล

รายละเอียดของรายวิชา ทุกรายวิชาแยกเป็นภาค

เรียนที่ 1/2556 และภาคเรียนที่ 2/2556   

 

 ไม่มี 

 มี 

1) ตารางสรุปผลรายละเอียดของ

รายวิชา ทุกรายวิชาแยกเป็นภาคเรียน

ที่ 1/2556 และภาคเรียนที่ 2/2556   

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางรัตติกาล ทวีกุล 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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 	 หน้า 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

2) ควรมอบหมายเปน็นโยบายให้

ทุกหลักสูตรได้จัดทําวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

2) จัดทํานโยบายด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนให้กับทุกสาขาวิชาและจัดสรร

งบประมาณในการทําวิจัย 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว    

คณะฯ ได้จัดทํานโยบายด้านการวิจัย และจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนด้านการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

 ไม่มี 

 มี 

1) ประกาศนโยบายด้านการวิจยั

2) แผนงบประมาณ  ประจํ าปี

งบประมาณ 2556 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

3) ควรจัดทําตารางสรุปผลงานวิจัย

ในชั้นเรียนแต่ละหลักสูตรและ

นําเสนอถงึการนาํผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์กบัรายวิชา 

3) จัดทําตารางสรุปผลงานวิจัยในชั้นเรียนและ

สรุปผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับรายวิชา 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว คณะฯ ได้จัดทําตารางสรุปผล

งานวิจัยในชั้นเรียนและสรุปผลการวิจัยเพื่อ

นําไปใช้ประโยชน์ โดยนําไปบรรจุไว้ในระบบ

สารสนเทศของคณะ ผ่านทางเว็บไซต์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 ไม่มี 

 มี 

ตารางสรุปผลงานวิจัยในชั้นเรียนและ

สรุปผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์กับ

รายวิชา 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 : ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต    

1. ควรมีการวางระบบการกาํกับ

ติดตาม การออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนของคณาจารย์ที่จะ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

นักศึกษา  มีการประชุมวิพากษ์

การจดัการเรียนการสอน  

สื่อการศึกษาและวิธีการ

1) ปรับปรุงคู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  คณะฯ ได้ดําเนินการปรับปรุง

คู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ และจัดส่งให้สาขาวิชาเพื่อใช้เป็น

แนวทางในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา  

 ไม่มี 

 มี 

1) คู่มือเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2556)  

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ประเมินผลเพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูล

ในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อน

ร่วมงาน 

   2. ควรมีการสรปุผลการสาํรวจ

ความต้องการในแต่ละสาขาเพื่อ

นําไปปรับปรุงและพัฒนา การ

เรียนการสอน/ พัฒนาหลักสูตร 

2) จัดทําสรุปข้อเสนอแนะจากผลการสํารวจ

ความต้องการผู้ใช้บัณฑิตทุกสาขา 

ยังไม่ดําเนินการ

  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว   

 ไม่มี 

 มี 

- ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
   3. ในเกณฑ์ข้อที่ 2 การนาํผล

จากการสํารวจความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต  ตามความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงหลักสูตร/

การจดัการเรียนการสอน ควรทําใน

ทุกหลักสูตร/สาขาวิชาโดย

คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสตูร

ควรมีการวางระบบในการ

ดําเนินการให้ครบวงจรคณุภาพ  

โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากบั

คุณลักษณะของบณัฑิตที่กําหนด

เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และ

ถือเป็นภาระหนา้ที่ที่ต้องพัฒนา

ผู้เรียนในทักษะจําเป็นของรายวชิา

3) จัดประชุมชี้แจงการนําผลจากการสํารวจความ

พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตไปปรับปรุงหลักสูตร/

การจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ยังไม่ดําเนินการ

  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว   

 ไม่มี 

 มี 

- ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

นั้น ๆ  อาจมีการออกแบบกิจกรรม

การเรียนการสอนในลักษณะของ

การบูรณาการระหว่างวิชาและ

ระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับ

นอกห้องเรียน  เพื่อให้ผู้เรียนได้

เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและ

ภาคปฏิบัติเพื่อให้มีทักษะการ

ปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางาน

จริงได้ 

  4. ข้อเสนอแนะของรายงานสาํรวจ

ความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตควร

ทําแยกเป็นรายสาขาเพื่อความ

ชัดเจนในการนําผลสํารวจไป

ประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการ

สอนหรือการปรับปรุงหลักสูตร 

5. ในแบบสํารวจผู้ใช้บัณฑิตควร

ระบุจํานวนและร้อยละของบณัฑิต

ที่สําเร็จการศกึษาและมีงานทํา  

เพื่อจะได้งา่ยต่อการเปรียบเทียบ 

4) จัดทํารายงานผลการสํารวจความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิต 

ยังไม่ดําเนินการ

  อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว   

 ไม่มี 

 มี 

- ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่
จัดให้กับนักศึกษา 

ไม่มี ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหาร

สาขาวิชา 

ผู้กํากับและดูแล 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี  

ไม่มี ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหาร

สาขาวิชา 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 
คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(สมศ. 2) 

ไม่มี ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 
ผลงานของผู้สําเรจ็การศึกษา
ระดับปรญิญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (สมศ.3) 
 

ไม่มี ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร(รปม.) 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 
การพัฒนาคณาจารย์   
(สมศ.14) 
 

ไม่มี ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

ไม่มี

 มี  

ไม่มี ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 
ระบบและกลไกการให้คําปรึกษา
และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
1)  ควรสรา้งเครือข่ายภายนอกใน

ด้านคณุธรรม / จริยธรรม เพื่อเป็น

เวทีให้นักศึกษาได้นําเสนอผลงาน 

1. จัดโครงการหรือกิจกรรม เพื่อเป็นเวทีให้

นักศึกษาได้แสดงผลงาน โครงการสานศิลป์ถิ่น

มนุษย์ 

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  คณะฯ ได้จัดโครงการสาน

ศิลป์ถิ่นมนุษย์ ขึ้น โดยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ได้นํ าเสนอผลงานของตนเองและจัดแสดง

นิทรรศการของสาขาวิชา   

 ไม่มี 

 มี 

1) รายงานสรุปผลโครงการสานศิลป์ถิ่น

มนุษย์ ประจําปีการศึกษา 2556   

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจกรรม

นักศึกษา และนางสาว

นฤทัย นภาสกลุค ู

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 
2) ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผล

การดําเนินงานของอาจารย์ ที่

ปรึกษากลุ่มเรียน 

1. จัดประชุมอาจารย์ที่ปรึกษา ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว   

คณะฯ ได้มอบหมายให้แต่ละสาขาวิชาจัดประชุม

อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้

คําปรึกษาแก่นักศึกษาและการแก้ไขปัญหา เพื่อหา

แนวทางการปฏิบัติร่วมกัน 

 ไม่มี 

 มี 

1)รายงานการประชุมสาขาวิชา

 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารสาขา 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 

3) ควรมีการประเมินหรือขึ้น

ทะเบียนแหล่งฝึกประสบ การณ์

วิชาชีพ 

3.สาขาจั ดทํ าบัญชี รายชื่ อทะเบี ยนฝึ ก

ประสบการณ์วิชาชีพ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  แต่ละสาขาจะมีการจัดทํา

 ไม่มี 

 มี 

1 )  บั ญชี ร ายชื่ อทะ เบี ยนฝึ ก

ประสบการณ์ วิ ชาชี พของแต่ละ

สาขาวิชา 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารสาขา 

ผู้กํากับและดูแล 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

บัญชีรายชื่อทะเบียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ

แต่ละสาขาวิชา โดยนําผลการสรุปผลการฝึก

ประสบการณ์ของนักศึกษามาจัดทําเป็นสรุป 

รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 

4. ควรมีการให้ศิษย์เก่ามีโอกาสใน

การร่วมดําเนินงานตามพันธกจิของ

คณะมากขึ้น เช่น งานวิจัย งาน

บริการวชิาการ 

5. ควรสร้างเครือข่ายผู้ปก ครอง

เพื่อความร่วมมือในการพัฒนา

นักศึกษา 

4.กําหนดนโยบายให้มีการนําศิษย์เก่า และ

ผู้ปกครอง เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ  ของคณะ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว้  คณะและสาขาได้นําศิษย์เก่า

ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม บรรยายในหัวข้อต่าง 

 ๆ 

 ไม่มี 

 มี 

1) รายงานผลสรุปโครงการ

2) หนังสือเชิญและตอบรับการเป็น

วิทยากร 

 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะกรรมการบริหารสาขา 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 

6. ควรเพิ่มเติมฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ในระดับคณะ 

5. โครงการปรับปรุงสารสนเทศบนเว็บไซต์

สาขาวิชา  

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว้  สาขาวิชามีการจดัทําแผน 

ปรับปรุงสารสนเทศบนเว็บไซต์สาขาวิชา 

 ไม่มี 

 มี 

1) เว็ปไซต์สาขาวิชา

 

ผู้รับผิดชอบ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบของ

แต่ละสาขาวิชา 

2) นายอุเทน หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
1) ประธานสาขาวิชา 

2) รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 
6. โครงการจัดทําฐานข้อมูลศิษย์เก่าในระดับ

คณะ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว้     

คณะมีการจดัทําแผนสารสนเทศเพื่อสนับสุนการ

ดําเนินงานตามการประกันคณุภาพการศึกษา   

 ไม่มี 

 มี 

1) แผนสารสนเทศ ประจําปี พ.ศ.

25555-2559 

 

ผู้รับผิดชอบ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบของ

แต่ละสาขาวิชา 

2) นายอุเทน หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

1) ประธานสาขาวิชา 

2) รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 
7. คณะควรจัดกจิกรรมร่วม

ระหว่างศษิย์เก่าและศิษย์ปัจจุบนั

ให้มากขึ้น 

 

7. โครงการพัฒนานักศึกษาและบริการแก่ศิษย์

เก่า 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแลว้  คณะฯ ได้มอบหมายให้

สาขาวิชาจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศกึษาและศิษย์

เก่าตลอดจน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ประโยชนแ์ก่ศิษย์เก่า  

 ไม่มี 

 มี 

รายงานสรุปผลโครงการ อาทิ  1)

โครงการนิทรรศการพัฒนาทักษะและ

เผยแพร่ผลงานศิลปะและการออกแบบ

แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 2) โครงการ

อบรมการเป็นนักแปลภาษาจีน 3) 

โครงการจัดบริการวิชาการแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษไทยและการ

สื่อสารทางธุรกิจ 4) โครงการภาษาไทย

สัมพันธ์ 5) โครงการคืนสู่ เหย้าชาว

สังคม 

ผู้รับผิดชอบ 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบของ

แต่ละสาขาวิชา 

2) นายอุเทน หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
1) ประธานสาขาวิชา 

2) รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2: ระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
1. การรายงานผลการประเมินแผน

ค ว ร ทํ า ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น ต า ม

วัตถุประสงค์ของแผนที่กําหนดไว้ 

1.จัดทํารายงานประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนานักศึกษา 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว    มีการจัดทํารายงานประเมิน

ความสําเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาครบตาม

วัตถุประสงค์ 

 ไม่มี 

 มี 

รายงานการประเมินความสําเร็จของ

แผนพัฒนานักศึกษา 2556 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชิงดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายกิจกรรม

นักศึกษาและกิจการพิเศษ 
องค์ประกอบที่ 4 การวิจยั 
 1. ต้องจัดโครงการ/กิจกรรม ใน

การส่ งเสริมให้คณาจารย์นํ า

ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

ระดับชาติและนานาชาติ เช่น การ

1. โครงการคลินิควิจัยและการพัฒนาผลงาน

วิชาการ 

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ดําเนินการแล้ว  

  

ไม่มี

 มี  เนื่องจากมหาวิทยาลัย

ได้มีการจัดโครงการอบรมครู 

จํานวน 5 รุ่น สง่ผลกระทบให้

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

เขียนข้อเสนอโครงร่างวิจัย การ

เขียนบทความเพื่อการตี พิมพ์

เผยแพร่  รวมทั้ งสนั บสนุ น

งบประมาณในการนํ าเสนอ

ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 

อาจารย์ของคณะฯ มีเวลาว่าง

ไม่ตรงกัน ทําให้ไม่สามารถจัด

โครงการได้   

วิจยั 

2. โครงการจดัการความรู้ด้านการวจิัย หัวข้อการ

เขียนข้อเสนองานวิจัย และการเขียนบทความ

วิชาการ 

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 มีการจัดดําเนินการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ใน

ประเด็น การเขียนข้อเสนองานวิจัย และ การเขียน

บทความ โดยกลุ่มเป้าหมายคืออาจารย์ ที่สังกัด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ไม่มี

 มี ในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันนั้น 

กลุ่มเป้าหมายสว่นใหญ่จะเป็น

อาจารย์รุ่นใหม่ ซึ่งยังมี

ประสบการณ์ทางด้านการ

เขียนข้อเสนองานวิจัยและการ

เขียนบทความวิชาน้อย ส่งผล

ให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันยังไม่ประสบผลสาํเรจ็

ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

เอกสารเผยแพร่องค์ความรู้ ประจําปี

การศึกษา 2556 

 

2. จัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแหล่งทุน

ภายนอกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงงานวิจัย 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

  ดําเนินการแล้ว  คณะมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการผู้ เชี่ยวชาญในแต่ละแหล่งทุน

ภายนอกเพื่อเป็นพี่เลี้ยงงานวิจัย 

ไม่มี

มี   

1) คํ าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละแหล่งทุนภายนอก

เพื่อเป็นพี่เลี้ยงงานวิจัย 

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ควรมีการกําหนดน้ําหนักของ

โครงการ/กิจกรรมตามแผนกลยุทธ์

การให้บริการวิชาการ จัดลําดับ

ความสําคัญจะได้ไม่ทํากิจกรรม

การบริการอย่างไร้ทิศทาง 

1.  แผนบริการวิชาการแก่สังคมประจําปี

การศึกษา 2556 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว คณะฯ มีการจัดทําแผนบริการ

วิชาการแก่สังคมประจําปีการศึกษา 2556 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนําผลการ

สํารวจความต้องชุมชนมาเป็นแนวทางในการจัดทํา

แผนเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

1) แผนบริการวิ ชาการแก่ สั งคม

ประจํ าปี การศึ กษา 2556 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ผู้ ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

2. คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับปรับปรุง 

2556 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ดําเนินการแล้ว  

คณะฯ มีการจัดทําแผนบริการวิชาการของคณะ 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริการวิชาการแก่สังคม 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

คู่มือบริการวิชาการแก่สังคม ฉบับ

ปรับปรุง 2556 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 : ระบบและ 
กลไกการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 

ไม่มี  ยังไม่ดําเนินการ  

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

  

 

 ไม่มี 

 มี  

  

-ไม่มี

 

ผู้ ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 

 ตัวบ่งชี้ที่  5.2  :  กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

ไม่มี  ยังไม่ดําเนินการ  

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 

 ไม่มี 

 มี  

  

-ไม่มี
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.3   ไม่มี  ยังไม่ดําเนินการ  

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 ไม่มี 

 มี  

  

-ไม่มี

 

ตัวบ่งชีท้ี่  5.4  :  ผลองคค์วามรู ้
และเสริมสรา้งความเข้มแข็งของ 
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก(สมศ.9) 

ไม่มี  ยังไม่ดําเนินการ  

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 ไม่มี 

 มี  

  

-ไม่มี

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 :  ผลการชี้นํา 
ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของ 
สังคมในประเด็นด้านการบํารุง 
ศาสนาและเทิดทูน 
พระมหากษัตริย์ 
ภายในสถาบัน (สมศ.18.1) 

ควรแผนกิ จกรรมโดยแยกแผนของสภา

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาให้ชัดเจน 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว คณะฯ มีการจัดทําแผนบริการ

วิชาการแก่สังคมประจําปีการศึกษา 2556 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนําผลการ

สํารวจความต้องชุมชนมาเป็นแนวทางในการจัดทํา

แผนเพื่อตอบสนองความต้องการ 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

1) แผนบริการวิ ชาการแก่ สั งคม

ประจํ าปี การศึ กษา 2556 คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 :  ผลการชี้นํา 
ป้องกัน หรือแก้ปญัหาของสังคม 
ในประเด็นด้านพลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม ภายนอกสถาบัน  
(สมศ.18.2) 

ไม่มี  ยังไม่ดําเนินการ  

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 ไม่มี 

 มี  

  

-ไม่มี

 

องประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1  1) รายงานประเมินความสําเร็จของแผน ยังไม่ดําเนินการ ไม่มี 1)รายงานประเมินความสําเร็จของแผน ผู้รับผิดชอบ 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ระบบและกลไกการทํานุ     บํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

1. การประเมินผลความสําเร็จของ

การบูรณาการงานด้านทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมกับ การเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา ควรมี

การกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จ

และมีการติดตามผล จากนั้ น

นําเสนอสู่ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 

2) นําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณา 

อยู่ระหว่างดําเนินการ

ดําเนินการแล้ว  

 มีการจํารายงานผลการประเมินความสําเร็จของ

แผนตามวัตถุประสงค์ และนําเสนอคณะกรรมการ

ประจําคณะเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

มี (ระบุรายละเอียด) 2)รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 2 

มิถุนายน 2557 

นางเจนจิรา เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 

3) โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 4 ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

(โปรดแสดงรายละเอียด ขั้นตอนการดําเนินงาน) 

 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

โครงการสานศิลป์ถิ่นมนุษย์ ครั้งที่ 4 ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ช่วยคณบดีฝา่ยกิจกรรม

นักศึกษา และนางสาว

นฤทัย นภาสกลุค ู

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2  
การส่งเสริมและ 
สนั บสนุ น ด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม (สมศ.10) 
1. ในการเขียนแผนควรระบุ

วัตถุประสงค์ของแผนด้านทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะ

เพิ่มเติม 

 

1. แผนดําเนินงานด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 มีการจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาและการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปรําจําปีการศึกษา

2556  

 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายกจิกรรม

นักศึกษาและกจิการพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่  6.3  
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ   

1. ประเมินความพึงพอใจด้านสนุทรียภาพ

ในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม คณะ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

1) รายงานประเมินความพึง

พอใจด้านสนุทรียภาพในมิติทาง 



รายงานผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา 2556                                                            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง 

 

 	 หน้า 
23 

	
	 	

ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 
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ทางศิลปะและวัฒนธรรม      (สม
ศ. 11) 
แบบสอบถามควรเพิ่มเติมด้าน

ความปลอดภัย ตามเกณฑ์ ที่

กําหนดในข้อประเมิน 

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์

 

 

ดําเนินการแลว้ มีการประเมินความพึง

พอใจด้านสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและ 

วัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร ์ปะจาํปีการศึกษา 25556 

 

  

 

และวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์

และสงัคมศาสตร ์ปะจําป ี

การศกึษา 25556 

 

 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  
ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและ
ผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
1. เอกสารการประชุมต่างๆ ที่

นํามาใช้เป็นหลักฐานควรเย็บรวม

เล่ มตามปี ก ารศึ กษาห รื อ 

ปีงบประมาณตามเกณฑ์กําหนด 

รวมทั้งควรมีเอกสารประกอบการ

ประชุมในแต่ละครั้งให้สมบูรณ์ 

2. เอกสารข้อมูลต่างๆ  เช่น สรุปผล

ดําเนินงานในรายงานประจําปีควร

นําเสนอในรูปสารสนเทศเพื่อให้

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ 

1) จัดเตรียมเอกสารรายงานการประชมุเปน็

รูปเล่มพร้อมเอกสารประกอบการประชุม 

2) นํารายงานการประชุม รายงานผลการดําเนิน 

บรรจุไว้เว็บไปไซต์ของคณะ 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

 1) จัดเตรียมเอกสารรายงานการประชุมเป็นรูปเล่ม

พ ร้ อ ม เ อ ก ส า รป ร ะ กอบก า รป ร ะ ชุ ม 

2) เผยแพร่ รายงานการประชุมและผลการ

ดําเนินงานตามพันธกิจในรูปแบบของสารสนเทศ

แต่ละด้าน 

 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

1)เอกสารรายงานการประชุมเป็นรูปเล่ม

พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 

2)เว็บไซต์คณะฯ ที่ มีการเผยแพร่

รายงานการประชุ มและผลการ

ดําเนินงานตามพันธกิจในรูปแบบของ

สารสนเทศแต่ละด้าน 

 

ผู้รับผิดชอบ 
1) นางสาวนิตยา  เตวา 

2) นายอุเทน หินอิ่น 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการ

ประกันคณุภาพฯ 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2   
การพัฒนาสถาบันสู่ สถาบัน
เรียนรู้ 
1. การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้

ควรเลือกองค์ความรู้ ที่ มีความ

สอดคล้องกับตัวชี้วัดความสําเร็จ

ของแผนกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมมาก

ขึ้น 

2. กิจกรรมในแผนจัดการความรู้

ควรแยกเป็นกิจกรรมย่อยๆ ตาม

กระบวนการของ การจัดการความรู้

พร้อมทั้งระบุเป้าหมายและตัวชี้วัด

ให้ชัดเจน รวมทั้งตัวชี้วัดและค่า

เป้าหมายที่กําหนดควรมีค่าเท่ากัน 

ในทุก  ๆจุด ระหว่างประกาศฯ ของ

คณะ แผนและรายงานผลการ

ดําเนินการ 

1) แผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 

2556  

2) แผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัย 

3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการจัดการความรู้ 

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

จัดทําแผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 

2556 โดยกําหนดรูปแบบของการจัดกิจกรรมและ

วิเคราะห์ผลเป็นเอกสารสารเผยแพร่องค์ความรู้ทั้ง

ประเด็นด้านการผลิตบัณฑิตและประเด็นด้านการ

วิจัย และจัดทํารายงานผลการดําเนินงานการ

จัดการความรู้ 

  

 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

1) แผนการจัดการความรู้ ประจําปี

การศึกษา 2556  

2) แผ่นพับเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ

ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

3) จัดทํารายงานผลการดําเนินการ

จัดการความรู้ 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางเจนจิรา  เชงิดี 

ผู้กํากับและดูแล 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

วิจัย 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3  :    ร ะ บ บ
สารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 
1)ควรมีการปรับปรุ งข้อมูล/

สารสนเทศให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

โครงการปรับปรุงสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 2556 ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

มีการจําทําโครงการสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

2556 เพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ เป็นปัจจุบันและ

ผู้บริหารสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อใช้ ในการ

ตัดสินใจในการดําเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ  ได้ 

อาทิ ด้านการวิจัย ด้านบุคลากร ด้านการเรียนการ

สอน เป็นต้น 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

สารสนเทศคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   

 

ผู้รับผิดชอบ 
นายอุเทน  หินอ่อน 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการ

ประกันคณุภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  
ระบบบริหารความเสี่ยง 
   1. การวิเคราะห์/ ระบุประเภท

ของความเสี่ยง ควรมีความถูกต้อง

ตามประเด็นความเป็นจริง เพื่อ

สามารถวางแผนบริหารความเสี่ยง

ได้อย่างเหมาะสม 

   2. ควรนําผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากกรรมการบริหาร

ไปปรับปรุงแผนความเสี่ยงในรอบปี

ถัดไป ควรมีรายละเอียดประเด็น

การปรับปรุงที่ชัดเจนและเป็น

รูปธรรมยิ่งขึ้น 

 

1) จัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อ

พิจารณาประเด็นความเสี่ยง 

2) จัดทําแผนความเสี่ยง 2556 

3) จัดทํารายงานความเสี่ยง 2556 และนําเสนอ

ต่อคณะกรรมการประจํ าคณะ เพื่ อนํ า

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผน ความเสี่ยง 2557 

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

ดําเนินการแล้ว  

 1) จัดประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง เพื่อ

พิจารณาประเด็นความเสี่ยง 

2) จัดทําแผนความเสี่ยง 2556 

3) จัดทํารายงานความเสี่ยง 2556 และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อนําข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุงแผน ความเสี่ยง 2557 

 

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

1)รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ความเสี่ยง 

2) แผนความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ.

2556 

3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประจําคณะครั้งที่ 3/2556 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ

การประกันคณุภาพฯ 
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ข้อเสนอแนะ / แนวทางเสรมิ จดุ
ที่ควรพัฒนา 

กิจกรรม/โครงการเพื่อการดําเนินการพัฒนา/
แก้ไข/ปรับปรุง 

ผลการติดตามการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  
ระบบและกลไกการเงิน 
และงบประมาณ 
  

ไม่มี

 

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

ไม่มี

 

 

ผู้รับผิดชอบ 
นางสาวนิตยา  เตวา 

ผู้กํากับและดูแล 
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและการ

ประกันคณุภาพฯ 

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  
ระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน 
หนั งสื อตอบรับการนํ าไปใช้

ประโยชน์ด้านการวิจัย ควรมีการ

อ้างอิงชัดเจนว่าได้นํากระบวนการ

ใดไปใช้ประโยชน์ 

1) โครงการวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา

2) เผยแพร่งานวิจัยประกันคุณภาพผ่านทาง

เว็บไซต์และส่งเล่มโครงการวิจัยไปยังหน่วยงาน

ต่าง ๆ  เพื่อใช้ประโยชน์ 

3) ติดตามผลการนํ าไปใช้ประโยชน์จาก

หน่วยงานต่าง ๆ  

ยังไม่ดําเนินการ

 อยู่ระหว่างดําเนินการ 

 ดําเนินการแล้ว  

มีงานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง  

ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของผู้นํานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลําปาง  โดยมีการ
เผยแพร่ไปยังหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้ประโยชน์  

และผ่านเว็ปไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์   

ไม่มี

 มี (ระบุรายละเอียด) 

1) รายงานวิจัยประกันคุณภาพ เรื่อง  

ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็น

เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

ของผู้นํานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ลําปาง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ลําปาง 
2) หนังสือตอบรับนําไปใช้ประโยชน์ 
จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ลําปาง/แผนปรับปรุงพัฒนา

คุณภาพตามข้อเสนอแนะจากผลการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปี

การศึกษา 2556 คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ลําปาง 

3) เอกสาร Prin Out เว็ปไซต์คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
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