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แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2553 
 
1.  ความเปนมา 

ตามที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 ระดับคณะ และหลักสูตร ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 
2553 ตามแนวทางที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดไว โดยคณะกรรมการจัดทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดนําผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ และขอเสนอจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มาจัดทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) และนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อพิจารณารับรองแผนดังกลาว  

 
2.  วัตถุประสงค  

2.1 เพื่อสังเคราะหขอเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และนํามาจัดลําดับความสําคัญเรงดวนในการพัฒนาคุณภาพ 

2.2 เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ   
2.3 เพื่อบ ูรณาการแผนปรับปรุงคุณภาพกับแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ. 2554 

 
3.  วิธีการดําเนินการ 

3.1 วางแผนการดําเนินการ และกําหนดรูปแบบการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพในระดับหลักสูตร 
และคณะ 

3.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ 
3.3 จัดทําหนังสือเชิญประชุมเพื่อจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ 
3.4 จัดประชุมเพื่อจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ   
3.5 นําผลที่ไดจากการทําแผนปรับปรุงคุณภาพไปพิจารณาดําเนินการประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
3.6 สรุปผลการจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพ เสนอคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 
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4.  ผลการดาํเนินการ 
4.1  ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2552  

4.1.1 ผลประเมินรายองคประกอบ 
 

จํานวนตัวบงชี ้ องคประกอบ  
ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต รวม  

ผลการ
ประเมิน 

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค 
และแผนการดาํเนินการ 

- 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

2.  การเรียนการสอน 1.33 2.80 2.25 2.25 ดี 
3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนกัศึกษา - 2.50 - 2.50 ดี 
4.  การวิจยั 3.00 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 
5.  การบริการวิชาการแกสังคม 3.00 2.00 3.00 2.80 ดีมาก 
6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม - 3.00 - 3.00 ดีมาก 
7.  การบริหารและการจดัการ 2.00 3.00 1.67 2.44 ดี 
8.  การเงินและงบประมาณ - 3.00 - 3.00 ดีมาก 
9.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

- 3.00 3.00 3.00 ดีมาก 

รวม 2.00 2.86 2.46 2.60 ดีมาก 
ผลประเมิน พอใช ดีมาก ดี ดีมาก  
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4.1.2 ผลการประเมินรายตัวบงชี ้
 

ผลดําเนินการ 

ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

คะแนน
กรรมการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
( บรรลุ
ไมบรรลุ) 

1.1 ระดับ  5 ระดับ 7 ระดับ 7 3  
1.2 รอยละ  90 รอยละ 100 รอยละ 100 3  
2.1 ระดับ  6 ระดับ 6 ระดับ 6 3  
2.2 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 6 2  
2.3 ระดับ  4  ระดับ 5 ระดับ 4 2  
2.4 > +10% หรือ < -10 %  รอยละ 65.46 รอยละ 9.6 2  
2.5 อาจารยประจําวุฒิปริญญาเอก

รอยละ 10  
และวุฒิปริญญาตรี ≤ รอยละ 5 

รอยละ 16.13 
 

รอยละ 2.58 

รอยละ 16.13 
 

รอยละ 2.58 

1  

2.6 ผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ 
ศ.รอยละ 17 

และผูดํารงตําแหนง รศ. ขึ้น
ไป รอยละ 4 

รอยละ 20 
 

รอยละ 1.94 

รอยละ 20 
 

รอยละ 1.94 

1  

2.7 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 4 3  
2.8 อยางนอย 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3  
2.9 รอยละ 78 รอยละ 68.80 รอยละ 47.74 1  
2.10 รอยละ 80 รอยละ 92.13 รอยละ 92.13 2  
2.11 ระดับ 3.50 ระดับ 3.99 ระดับ 3.99 3  
2.12 ≥ รอยละ 0.030 รอยละ 0.1979 รอยละ 0.1979 3  
3.1 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 7 2  
3.2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 3  
4.1 อยางนอย 4 ขอ 6 ขอ 6 ขอ 3  
4.2 อยางนอย 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3  
4.3 25,000 บาท 195,463.36 บาท 195,463.36 บาท 3  
4.4 รอยละ  10 รอยละ 51.15 รอยละ 31.30 3  
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ผลดําเนินการ 

ตัวบงชี ้ คาเปาหมาย ประเมิน
ตนเอง 

กรรมการ
ประเมิน 

คะแนน
กรรมการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เปาหมาย 
( บรรลุ
ไมบรรลุ) 

5.1 ระดับ 5 ระดับ 7 ระดับ 6 2   
5.2 รอยละ 35 รอยละ 47.74 รอยละ 43.87 3  
5.3 รอยละ 40 รอยละ 42.75 รอยละ 40.46 3  
5.4 ระดับ 4.50 ระดับ 4.58 ระดับ 4.58 3  
5.5 4 แหลง 8 แหลง 5 แหลง 3  
6.1 ระดับ 4 ระดับ 6 ระดับ 6 3  
7.1 4 ขอ 5 ขอ 5 ขอ 3  
7.2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 4 3  
7.3 ระดับ 3  ระดับ 5 ระดับ 4 3  
7.4 ระดับ 3 ระดับ 5 ระดับ 5 3  
7.5 ระดับ 3 ระดับ 6 ระดับ 2 2  
7.6 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 2  
7.7 รอยละ 0.1 รอยละ 0 รอยละ 0 0  
7.8 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 3  
7.9 ระดับ 5 ระดับ 8 ระดับ 8 3  
8.1 ระดับ 7 ระดับ 7 ระดับ 7 3  
8.2 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 3  
9.1 ระดับ 5 ระดับ 7 ระดับ 7 3  
9.2 ระดับ 4 ระดับ 7 ระดับ 7 3  
9.3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 3  

 
4.1.3  ขอเสนอเรงดวน 

1) การสรางบุคลากรสายวิชาการทดแทนขาราชการที่จะเกษียณในชวง 5-10 ปขางหนา 
2) การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เปนสวนเสริมในการปฏิบัติงาน เชน ความรู และทักษะ 

การสื่อสารภาษาตางประเทศ ทักษะดานไอที ฯลฯ 
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4.1.4 ขอเสนอแนะรายตัวบงชี ้
 

ตัวบงชี้ท่ี ขอเสนอแนะของกรรมการ 
1.2 การกําหนด เปาหมายของตวับงชี้ควรอางอิงคามาตรฐาน ที่สามารถใหนัยสําคัญในการ 

เปรียบเทียบระหวางคณะ   
2.2 ควรนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงดานการจัดการเรียนการสอนใหเปนรูปธรรม 
2.3 ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของผูทรงคุณวฒุิ 
2.7 ควรมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทาํผิด ใหชัดเจน เปน

รูปธรรม 
3.1 1. ควรรายงานผลการดําเนินงานใน SAR ใหสอดคลองกับหลักฐานควรพัฒนาชองทางการ

ส่ือสารระหวางศิษยปจจุบันในคณะฯ ใหเปนรูปธรรม และรูปแบบที่ชัดเจน 
2. ควรจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาในแตละรุนที่ปรากฏ 

4.1 ควรสงเสริมใหบุคลากรหลักในแตละหลักสูตรสรางทีมงานการจัดการความรู โดยเฉพาะดาน
การวิจยั เปนชมุชนนักวิจยัแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวางนกัวิจยัมือใหม และนักวิจยัทีม่ี
ประสบการณ ความเขมแข็งในการวิจัยภายในคณะและวิจัยขามสายงาน 

5.1 ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพจิารณาปรับปรุงความเชื่อมโยง และ
บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่น ๆ ของคณะมนุษยศาสตร เชน 
จัดทําแนวปฏบิัติที่ดีในการใหบริการวิชาการเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงการใหบริการของ
แหลงบริการวชิาการของคณะ 

5.2 ควรมีการประชาสัมพันธในภาพรวมของแหลงการใหบริการวิชาการของคณะเพื่อใหเห็น
ภาพรวมของแหลงที่ชัดเจน มากกวาการใหความสําคัญเปนบุคคล เชน การเผยแพรในเว็บไซด 
การทําปายประชาสัมพันธทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

5.5 1. ควรมีการประชาสัมพันธในภาพรวมของแหลงการใหบริการวิชาการของคณะเพื่อใหเห็น
ภาพรวมของแหลงที่ชัดเจน มากกวาการใหความสําคัญเปนบุคคล เชน การเผยแพรในเว็บไซด 
การทําปายประชาสัมพันธทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 
2. ควรจัดทําแนวปฏิบัติที่ดใีนการใหบริการวิชาการเพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบริการของแหลงบริการวชิาการของคณะ 

6.1 ควรมีการจัดทาํฐานขอมูลและวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะเพือ่เผยแพรองคความรูที่
เปนอัตลักษณทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเปนการบริการวิชาการ 

7.1 1. ควรมีผูทรงคุณวุฒภิายนอกเขารวมประชุมกรรมการประจําคณะมนษุยศาสตรฯ 
2. ควรมีการประเมินผลงานของคณบดีโดยบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ 

7.2 ควรจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารประเมินทกุระดับตามผลการประเมินศกัยภาพ
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ตัวบงชี้ท่ี ขอเสนอแนะของกรรมการ 
และการปฏิบตัิงาน 

7.3 1. ควรมีการสงเสริมใหมีการดําเนินงานใหครบทุกหลักสูตร 
2. ควรนําผลการประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรูไปใชในการพัฒนากระบวนการ
จัดการความรู 
3. ควรมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ในเรื่องตางๆ ที่คณะกรรมการประจําคณะไดเสนอแนะ 

7.4 1. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ ของบุคลากรเสนอตอผูบริหารระดับสูง   เชน  รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ  และอธิการบดี 
2. กรรมการประจําคณะฯ (โดยเฉพาะกรรมการผูทรงคุณวุฒ)ิ ควรเสนอแนวทางในการ
ปรับปรุง/พัฒนาในเรื่องที่ผลการประเมินยังอยูในระดับพอใช  ปานกลางหรือคอนขางต่ํา 

7.5 1. ควรมีฐานขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจในดานการเรียนการสอน  ดานบุคลากรและดานวิจยั 
2. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลประเมินความพึง
พอใจของผูใชฐานขอมูลและนําผลการประเมินมาปรับปรุงฐานขอมูล 
3. ควรมีการเชือ่มโยงระบบฐานขอมูลของคณะฯ ผานระบบเครือขายกบัสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานที่กําหนด 

7.6 1. ควรมีบุคคลภายนอก (ภาคประชาชน)  เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  เชน  ควรมี
การจัดประชุมรวมกับภาคประชาชนและมรีายงานการประชุม 
2. ควรประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเหน็ของภาคประชาชนเปนประเด็นสั้นๆ
และแนวทางการพัฒนา 

7.7 ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขาแขงขนัดานวิชาการระดับชาติ และนานาชาตเิพือ่ใหไดรับ
รางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

7.8 1. ควรดําเนนิการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงของคณะฯ อยาง
ตอเนื่อง รวมถึงใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงใหมหาวิทยาลัย
ทราบ 
2. ควรสรางระบบความรู หรือใหความรูเร่ืองการบริหารความเสี่ยงใหกับบุคลากรทุกระดับ 

7.9 ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําหลักสูตร เขามามีสวนรวมในการสรางระดับความสําเร็จของ
การถายทอดตวับงชี้และเปาหมายของระดบัองคกรสูระดับบุคคลเพิ่มมากขึ้น 

8.1 1. ควรมีการจดัทําแผนการเงินในภาพรวมของคณะฯ  เพือ่ใหสะดวกและงายตอการนําไปใช
ประโยชนในการวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
2. การจัดเก็บเอกสารหลักฐานในดานการเงินจะใชรอบปงบประมาณแผนดิน  ตั้งแต ต.ค.- ก.ย.  
ซ่ึงตรงตามรอบป พ.ศ.ในการตรวจรับการประเมินตนเอง 

8.2 1. ควรจัดทํารูปเลมแผนการใชทรัพยากรรวมกันทั้งหนวยงานภายในและภายนอกจําแนกตาม
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ตัวบงชี้ท่ี ขอเสนอแนะของกรรมการ 
ประจําปงบประมาณใหตรงกบัป พ.ศ. สําหรับทําการตรวจผลการประเมินรายงานตนเอง 
(SAR) ของปนั้นๆ 
2. ควรมีผลการวิเคราะหผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ
หนวยงานอืน่ใหปรากฏชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
3. ในการจดัทาํแผนการใชและการวิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกันทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกควรจดัทําขอมูลในภาพรวมของคณะฯ เพื่อความสะดวกในการนําขอมูลไปใช
ประโยชน 

9.1 ควรสงเสริมสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคณุภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน ดวยการสรางกิจกรรมโครงการตางๆ ที่รองรับการสรางเครือขาย
ดานการประกนัคุณภาพ 

9.2 ควรสงเสริมใหอาจารยเขยีนแผนการสอนและดําเนินกจิกรรมการสอนใหสอดคลองการการ
สรางความรูดานการประกนัคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

9.3 ควรพัฒนานวตักรรมดานการประกันคุณภาพ หรือมีการจัดทําแนวปฏบิัติที่ดี เพื่อเปนแหลง
อางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ อยางตอเนื่องทกุป 

 
4.2  ขอเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   

จากการนําเสนอผลการดําเนินงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป พ.ศ. 2552 
ตอสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุมลําพอง 2 คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ
ดังนี้ 

1. ขอใหสํารวจจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 4 ป มีจํานวนเทาใด และ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําจํานวนเทาใด 

2. ขอใหสํารวจคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ไมเขารวมประชุม
วาเปนทานใดบาง 

3. ขอใหเพิ่มเติมขอมูลปญหาและอุปสรรค  รวมทั้งแนวทางที่คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไดดําเนินการแกไขไปแลว เชน หลักสูตรออกแบบแฟชั่น และหลักสูตรออกแบบสื่อส่ิงพิมพ ที่
ไมมีนักศึกษาตั้งแตปการศึกษา 2549  

4. นวัตกรรมจากการปฏิบัติงานและแนวปฏิบัติที่ดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ได
เรียนรูอะไรบาง 

5. การนําเสนอขอใหนําเสนอในเชิงวิเคราะห และในอนาคตจะทําอะไร 
6. ขอใหเปรียบเทียบคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏแหงอื่น ที่อยู

ในเขตกรุงเทพมหานคร วาอยูในลําดับที่เทาใด 
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7. ขอใหมีการอบรมดนตรีสําหรับบุคคลภายนอก 
8. การปฏิบัติงานขอใหปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ โดยใชหลักธรรมาภิบาล และมีความ

โปรงใส 
9. ตามโครงสรางอายุ ขาราชการมีจํานวนรอยละ 32 สวนใหญ (รอยละ 18) มีอายุ 50 ปขึ้นไป 

และอาจารยประจําตามสัญญาจางมีจํานวนรอยละ 54 สวนใหญ (รอยละ 63) มีอายุต่ํากวา 40 ป ซ่ึงความ
แตกตางระหวางอายุคอนขางมาก และเปนคนรุนใหม จึงขอใหเสริมในเรื่องประสบการณใหมากยิ่งขึ้น 

10. อาจารยประจําตามสัญญาจางมีจํานวนรอยละ 54 สวนใหญ (รอยละ 63) มีอายุต่ํากวา 40 ป 
ตองการพัฒนาศักยภาพทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดรับงบประมาณคอนขางนอย  

11. หลักสูตรนิติศาสตร ขอใหอาจารยกวดขันนักศึกษาใหมากในเรื่องมารยาททนายความ 
คุณธรรม จริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพทางกฎหมายดวย 

12. หลักสูตรออกแบบสื่อส่ิงพิมพ ซ่ึงมีประธานและกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูที่นาสนใจ 
เพราะเหตุใดมีนักศึกษาเขาศึกษาจํานวนนอย และจะทําอยางไรใหมีนักศึกษาสนใจที่จะเขามาศึกษาเนื่องจาก
เปนหลักสูตรที่นาสนใจและหางานทําไดงายดวย 

  
4.3 สรุปผลจากการทบทวนผลประเมินและขอเสนอแนะ 

 คณะทํางานไดประชุมพิจารณาทบทวนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําป
การศึกษา 2552 และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แลวมีความเห็นวาประเด็นที่ตองให
ความสําคัญที่ตองรีบดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอยางเรงดวน ตามลําดับดังนี้  

1. การทบทวน ปรับปรุงแผนอัตรากําลัง 5 ป (พ.ศ.2553 - 2557) และแผนพัฒนาบุคลากร (ทั้ง
ดานการเพิ่มวุฒิปริญญาเอก การเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ และการพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาการและ
วิชาชีพ)  

2.  สรางระบบและกลไกการสงเสริมใหอาจารย/นักศึกษา เขารวมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมระหวางสถาบันหรือการประชุมในระดับชาติหรือนานาชาติ 

3. สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูและประสบการณดานการวิจัย โดยจัดชุมชนนักวิจัย แยกตาม
ความสนใจ และสาขาวิชา   

4. กําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่ครอบคลุมพันธกิจดานการ
ผลิตบัณฑิต และการวิจัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อจัดทําเปนแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพรเปนลายลักษณ
อักษร  

5. จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (COP) โดยอาศัยประโยชนจากการใชเว็บไซต KM ของคณะและ
การใหกลุมเรียนรูหลักในองคการคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (CLG-A) ซ่ึงประกอบดวยบุคลากร
จากหลักสูตรตาง ๆ เปนตัวนําในการตั้งชุมชน (COP) 
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6. สงเสริมการมีสวนรวมของบุคคลภายนอกในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 
7. การพัฒนาชองทางการสื่อสารระหวางอาจารย นักศึกษา และศิษยเกา 
8. การจัดทําฐานขอมูลศิษยเกา และปรับปรุงฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 
9. การประเมินคุณภาพการบริการดานกายภาพ และการบริการดานการแนะแนวและการให

คําปรึกษาแกนักศึกษา รวมถึงการประเมินคุณภาพการบริการดานขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยาง
ตอเนื่องแกนักศึกษาและศิษยเกาอยางตอเนื่อง เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการใหบริการ 

10. การบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับพันธกิจอื่น ๆ ไดแก การจัดการเรียนการสอน และ
การวิจัย และจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการวิชาการ อยางนอย 1 เร่ือง 

11. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและตัดสินใจ รวมถึงมีการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชระบบสารสนเทศ 

12. การใหความรูดานจรรยาบรรณแกอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
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4.4 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สอดคลองคําแนะนําการประเมนิคุณภาพ ปการศึกษา 2552 (ที่สอดคลองกับแผนปรับปรุงคุณภาพและแผนปฏิบัติราชการ) 
4.4.1  กิจกรรมการพฒันาคุณภาพตามขอเสนอของกรรมการตรวจประเมิน และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ประจาํปการศึกษา 2552  
 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ ขอเสนอแนะ 
ภาพรวมของหนวยงาน แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. การสรางบุคลากรสายวิชาการทดแทน
ขาราชการที่จะเกษียณในชวง 5-10 ป
ขางหนา 

หลักสูตรดําเนินการทบทวน ปรับปรุงแผน
อัตรากําลัง 5 ป (พ.ศ.2553-2557) และ
แผนพัฒนาบุคลากร (ทั้งดานการเพิ่มวุฒิ
ปริญญาเอก การเพิ่มตําแหนงทางวิชาการ 
และการพัฒนาความรูและทักษะดานวิชาการ
และวิชาชีพ) 

กลยุทธที่ 5 
 

ทุกหลักสูตรมีแผนอัตรากําลัง 
5 ป ที่ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 

8 
หลักสูตร 

ต.ค 53 
 

รองคณบดี/ 
ประธาน
หลักสูตร 

2. การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่เปนสวน
เสริมในการปฏิบัติงาน เชน ความรู และ
ทักษะ การสื่อสารภาษาตางประเทศ ทักษะ
ดานไอที ฯลฯ 
 

คณะดําเนินการใหผูสอนทุกรายวิชาจัด
กิจกรรมสอดแทรกในรายวิชาเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและทักษะ 
การใชสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ประเมิน
จากแนวการสอน มนส.1) 

กลยุทธที่ 2 รอยละของรายวิชาที่เปดสอน
มีกิจกรรมการสอดแทรก
ทักษะการใชภาษาและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รอยละ 80 ตลอดป
การศึกษา 

2553 

รองคณบดีฝาย
วิชาการ 
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4.4.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะรายตัวบงชี้ของกรรมการตรวจประเมิน ประจําปการศกึษา 2552 
 

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

1.2 การกําหนด เปาหมายของตัวบงชี้ควร
อางอิงคามาตรฐาน ที่สามารถให
นัยสําคัญในการ เปรียบเทียบระหวาง
คณะ   

คณะทบทวนคาเปาหมายตัว
บงชี้คาเปาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการ  

กลยุทธที่ 5 รอยละของจํานวน
ตัวบงชี้ในแผน 
ปฏิบัติที่มีการ 

ทบทวนคาเปาหมาย 

รอยละ 100 ก.ย. – ต.ค.
53 

อ.ลัดดาวัลย  
ปญจวิโรจน 

2.2 ควรนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงดาน
การจัดการเรียนการสอนใหเปน
รูปธรรม 

คณะไดมีการวางระบบกลไก 
ในการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงโดยใหผูสอนจัดทํา
รายงานประเมินการสอนของ
ตนเองและนําผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนโดย
นักศึกษา และผลการศึกษา
พัฒนาการเรียนการสอนของ
อาจารยและนําไปวางแผน
ปรับปรุงในการจัดทําแนวการ
สอนในครั้งตอไปแลว โดยระบุ
ไวในแบบประเมินแผนการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย
ฉะนั้นคณะจะติดตามผลการ

กลยุทธที่ 2 รอยละของอาจารย
จัดทําแผนปรับปรุง

การสอน 

รอยละ 80 ตลอดป
การศึกษา 

2553 

ประธาน
หลักสูตร/    

 ผูประสานงาน
รายวิชา 
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

ปรับปรุงใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
2.3 ควรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง

การมีสวนรวมของผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 

คณะสงเสริมและสนับสนุนให
ทุกหลักสูตรนําผลการประเมิน
ความรวมมือไปทบทวน 
ปรับปรุงความรวมมือ เชน 
การกําหนดตัวบุคคล สถาน
ประกอบการ ขบวนการการมี
สวนรวมของผูทรงคุณวุฒิ ใน
การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ฯลฯ 

กลยุทธที่ 2 รอยละของหลักสูตร
ที่มีการนําผลการ
ประเมินการมีสวน
รวมไปทบทวนและ

ปรับปรุงการ 
มีสวนรวม 

รอยละ 80 ตลอดป
การศึกษา 

2553 

ประธาน
หลักสูตร 

2.7 ควรมีการดําเนินการวางแผน ปองกัน 
หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด ให
ชัดเจน เปนรูปธรรม 

1.จัดโครงการอบรมดาน
จรรยาบรรณ 
2..แจกจายคูมือการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
3. มีการประเมินจรรยาบรรณ
อยางตอเนื่อง  
4.กรณีมีการทําผิดจรรยาบรรณ
มีบันทึกใหรับทราบผลการ
พิจารณา 

กลยุทธที่ 5   ตลอดป
การศึกษา 

2553 

-รองคณบดีฝาย 
  บริหาร 
- ประธาน 
  หลักสูตร 
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

3.1 1. ควรพัฒนาชองทางการสื่อสาร
ระหวางศิษยปจจุบันในคณะฯ ใหเปน
รูปธรรม และรูปแบบที่ชัดเจน 
 
 
2. ควรจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาในแตละ
รุนที่ปรากฏ 

1.1 พัฒนาชองทางการสื่อสาร
ระหวางศิษยปจจุบันในคณะฯ 
1.2 ใหทุกหลักสูตรจัดทํา
ฐานขอมูลศิษยปจจุบัน  
 
2.1  ดําเนินการใหทุกหลักสูตร
จัดทําฐานขอมูลศิษยเกาและ
ปรับปรุงฐานขอมูล ใหเปน
ปจจุบัน 

กลยุทธที่ 2 รอยละของหลักสูตร
ที่มีการกําหนด

ชองทางการสื่อสาร
ไมนอยกวา 3 ชองทาง 

 
รอยละของหลักสูตร

ที่มีฐานขอมูล
นักศึกษาศิษยเกา 

รอยละ 90 ตลอดป
การศึกษา 

2553 

-ประธาน
หลักสูตร 
-เลขาหลักสูตร 

4.1 ควรสงเสริมใหบุคลากรหลักในแตละ
หลักสูตรสรางทีมงานการจัดการความรู 
โดยเฉพาะดานการวิจัย เปนชุมชน
นักวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหวาง
นักวิจัยมือใหม และนักวิจัยที่มี
ประสบการณ ความเขมแข็งในการวิจัย
ภายในคณะและวิจัยขามสายงาน 

1.1  คณะไดจัดใหมีชุมชนวิจัย
ของคณะแยกตามความสนใจ
และสาขาวิชาเพื่อเปนการ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และประสบการณดานการวิจัย 
สําหรับนักวิจัยใหมกับนักวิจัย
ที่มีประสบการณ   

กลยุทธที่ 4 จํานวนชุมชนนักวิจัย
ของคณะ 

1 ชุมชน ตลอดป
การศึกษา 

2553 

-ดร.เอกชัย  
 พุมดวง 
-อ.บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 
-ผศ. ดร. กาญจนา  
ชาติตระกูล 
-ประธานหลักสูตร

5.1 1. ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลและนํา
ผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุง
ความเชื่อมโยง และบูรณาการระหวาง
การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจ

1.1  คณะดําเนินการจัดใหมี
การประเมินแผนการใหบริการ
ทางวิชาการในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปและนําผลไป

กลยุทธที่ 1 แผนปรับปรุงความ
เชื่อมโยงและบูรณา
การระหวางการ
บริการวิชาการแก

1 แผน ก.ย.-ธ.ค.
53 

 
 

-อ .อภิรดี  
ผลประเสริญ 
 
-อ.ณัฐพร  เดชะ 
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

อื่น ๆ ของคณะมนุษยศาสตร เชน จัดทํา
แนวปฏิบัติที่ดีในการใหบริการวิชาการ
เพื่อเปนแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบริการของแหลงบริการวิชาการของ
คณะ 

ปรับปรุงการเชื่อมโยงและ
บูรณาการกับพันธกิจอื่นของ
คณะในปตอไป 
 

สังคมกับภารกิจอื่น 
ๆ 

 
 
 
 

-อ. ลัดดาวัลย 
 ปญจวิโรจน 

5.5 1. ควรมีการประชาสัมพันธในภาพรวม
ของแหลงการใหบริการวิชาการของ
คณะเพื่อใหเห็นภาพรวมของแหลงที่
ชัดเจน มากกวาการใหความสําคัญเปน
บุคคล เชน การเผยแพรในเว็บไซด การ
ทําปายประชาสัมพันธทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
2. ควรจัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการ
ใหบริการวิชาการเพื่อเปนแนวทางการ
ปรับปรุงการใหบริการของแหลงบริการ
วิชาการของคณะ 

1. กิจกรรมประชาสัมพันธการ
ใหบริการวิชาการของคณะ
ผานชองทางตางๆ ไดแก เว็บ
ไซด สิ่งพิมพ  
 
 
 
 
2. คณะดําเนินการจัดทําแนว
ปฏิบัติที่ดีในการใหบริการ
วิชาการ  1 แนวปฏิบัติ  
 

กลยุทธที่ 1 จํานวนสื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธของ
แหลงการใหบริการ 
 
 
 
 
 
แนวปฏิบัติที่ดีดาน
การบริการวิชาการ 

3 แหลง 
 
 
 
 
 
 
 

1 แนว
ปฏิบัติ 

ตลอดป
การศึกษา 

2553 

-อ.บรรพต  
พิจิตรกําเนิด 
-อ.อรุณี  
โคตรสมบัติ 
  
 
 
 
 

6.1 1. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลและ
วารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับคณะ
เพื่อเผยแพรองคความรูที่เปนอัตลักษณ

1. โครงการจัดทําฐานขอมูล
บทความทางวิชาการของคณะ
และเผยแพรผานเว็บไซต 

กลยุทธที่ 4 ฐานขอมูลบทความ
ทางวิชาการ 

 

1 ชุด 
 
 

ต.ค. 53 - 
พ.ค.54 

อ.บรรพต 
พิจิตรกําเนิด 
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

ทั้งทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและเปน
การบริการวิชาการ 

2. คณะจัดใหมีบทความดาน
สงเสริมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ในวารสารสังคม
มนุษย ไมนอยกวา 1 บทความ
ตอฉบับ 

บทความบทความ
ดานสงเสริมทํานุ
บํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 บทความ อ.เบญจมาศ  
ขําสกุล 
อ.ปฤณัต 
 แสงสวาง 

7.1 1. ควรมีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวม
ประชุมกรรมการประจําคณะมนุษยฯ 
 
 
 
2. ควรมีการประเมินผลงานของคณบดี
โดยบุคลากรสายวิชาการและสาน
สนับสนุนของคณะมนุษย ฯ 

1.1  คณะประสานการเขา
ประชุมของผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกใหเพิ่มขึ้น 
 
 
2.1 คณะจัดใหบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน
ประเมินผลงานของคณบดี 

กลยุทธที่ 5 
 
 
 
 

รอยละของจํานวน
ผูทรงคุณวุฒิที่เขา
รวมประชุมกรรม 
การ ประจําคณะ 

 
ระดับความพึงพอใจ
ในผลการปฏิบัติงาน

ของคณบดี 

รอยละ 50 
 
 
 
 
3.5 (จาก 5) 

ตลอดป
การศึกษา 

2553 
 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 
 
 
 
ดร.เอกชัย 
พุมดวง 
 

7.2 1. ควรจัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารทุกระดับตามผลการ
ประเมินศักยภาพและการปฏิบัติงาน 

1. จัดทําแผนพัฒนาศักยภาพ
ของผูบริหารทุกระดับ 

กลยุทธที่ 5 แผนพัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

1 แผนงาน ตลอดป
การศึกษา 

2553 

รองคณบดีฝาย
บริหาร 

7.3 1. ควรมีการสงเสริมใหมีการดําเนินงาน
ใหครบทุกหลักสูตร 
 
 

1. กําหนดใหทุกหลักสูตร
จัดทําแผนจัดการความรู  
 
 

กลยุทธที่ 5 รอยละของหลักสูตร
ที่มีแผนจัดการ

ความรู 
 

รอยละ 90 
 
 
 

ตลอดป
การศึกษา 

2553 

-อ.อานุภาพ 
รักษสุวรรณ 
-คณะกรรมการ 
 บริหารหลักสูตร 
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

2. ควรนําผลการประเมินผลความสําเร็จ
ของการจัดการความรูไปใชในการ
พัฒนากระบวนการจัดการความรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ควรมีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ 
(COP)  ในเรื่องตางๆที่คณะกรรมการ
ประจําคณะไดเสนอแนะ 
 

2.  คณะกรรมการ KM ของ
คณะสงเสริม สนับสนุน 
ชวยเหลือ และประชาสัมพันธ
ใหหนวยงานตาง ๆ ภายใน
คณะ จัดทําแผนงาน /โครงการ
โดยอาศัยขอมูลหรือผลการ
ประเมินการดําเนินงานของ
แผนงาน/โครงการกอนหนานี้
มาใชประโยชนในการ
ปรับปรุงและพัฒนาแผนงาน/
โครงการที่จะดําเนินการตอไป 
 

3.1  จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ 
(COP) โดยอาศัยประโยชนจาก
การใชเว็บไซต KM ของคณะ
และการใหกลุมเรียนรูหลักใน
องคการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (CLG-A) ซึ่ง
ประกอบดวยบุคลากรจาก
หลักสูตรตาง ๆ เปนตัวนํา 

รอยละของแผนการ
จัดการความรูที่มีการ
นําผลการประเมิน
ทบทวนและพัฒนา
แผนจัดการความรู 

 
 
 
 
 
 
 

จํานวนชุมนุม 
นักปฏิบัติ 

รอยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- อ.อภิรดี 
- ดร.เอกชัย 
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

7.4 1. ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจ 
ของบุคลากรเสนอตอผูบริหารระดับสูง   
เชน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  และ
อธิการบดี 
2. กรรมการประจําคณะฯ (โดยเฉพาะ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) ควรเสนอ
แนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาในเรื่อง
ที่ผลการประเมินยังอยูในระดับพอใช  
ปานกลางหรือคอนขางต่ํา 

รายงานผลใหมหาวิทยาลัย
ทราบผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร และ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุม
กรรมการประจําคณะ 
 

กลยุทธที่ 5 รายงานผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร
คณะมนุษยศาสตรป
การศึกษา 2553 

ผูบริหาร
ระดับสูง 
ลงนาม
รับทราบ 

ตลอดป
การศึกษา 

2553 

ดร.เอกชัย  
พุมดวง 

7.5 1. ควรมีฐานขอมลูเพื่อใชในการตัดสินใจ
ในดานการเรียนการสอน  ดานบุคลากรและ
ดานวิจัย 
 
 
2. ควรมีการประเมินประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยของระบบฐานขอมลู
ประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล
และนําผลการประเมินมาปรับปรุง
ฐานขอมูล 
 

1.1  พัฒนาระบบฐานขอมูล
บุคลากรและงานวิจัยเพื่อ
ประกอบการบริหารและการ
จัดการเรียนการสอนของคณะ 
 
2.1  จัดทําระบบการประเมิน
การใชงานฐานขอมูลและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุง
ฐานขอมูลของคณะ 
 
 

กลยุทธที่ 1 จํานวนฐานขอมูล 
 
 
 
 

รายงานการประเมิน
การใชฐานขอมูล
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

 
 

3 ฐานขอมูล 
 
 
 
 
1 ชุด 
 
 
 
 
 

ตลอดป
การศึกษา 

2553 

-  ผศ.ปริศนา  
มัชฌิมา 
 
 
 
- อ.บรรพต 
พิจิตรกําเนิด  
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

3. ควรมีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของ
คณะฯผานระบบเครือขายกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามรูปแบบ
มาตรฐานที่กําหนด 

3.1  ติดตอขอทําลิงคผาน
เว็บไซตของ สกอ. หรือทําลิงค 
สกอ. ผานเว็บไซตของคณะ 
 

การเชื่อมโยง 
เว็บไซดของ สกอ. 

1  การ
เชื่อมโยง 

- อ.บรรพต 
พิจิตรกําเนิด  
 

7.6 1. ควรมีบุคคลภายนอก (ภาคประชาชน)  
เขามามีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม  
เชน  ควรมีการจัดประชุมรวมกับภาค
ประชาชนและมีรายงานการประชุม 
 
2. ควรประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟง
ความคิดเห็นของภาคประชาชนเปนประเด็น
สั้นๆและแนวทางการพัฒนา 

1.1  กําหนดกิจกรรมการมี
สวนรวมของภาคประชาชนใน
แผนปฏิบัติราชการประจําป  
 
 
2.นําขอเสนอแนะจากภาค
ประชนและผูมีสวนไดสวน
เสียมาจัดทําแผนพัฒนา ใน
รายงานผลการดําเนินการ
ประจําปของคณะ  

กลยุทธที่ 5 จํานวนกิจกรรมการ
มีสวนรวมของภาค

ประชาชน 
 
 

รายงานผลการ
ดําเนินงานคณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

1 กิจกรรม 
 
 
 
 
1 เลม 

ตลอดป
การศึกษา 

2553 

-รองคณบดีฝาย
บริหาร 
-ประธาน
หลักสูตร 
 
-รองคณบดีฝาย
บริหาร 

7.7 1. ควรสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยเขา
แขงขันดานวิชาการระดับชาติ และ
นานาชาติเพื่อใหไดรับรางวัลผลงานทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ 

1.กําหนดใหอาจารยที่ไดรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัย นําเสนอ
ผลงานวิจัยในสถาบันภายนอก 
ทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศในรูปบทความ
วิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มี 

กลยุทธที่ 5 รอยละของงานวิจัยที่
ตีพิมพเผยแพร และ
นําเสนอในที่ประชุม
วิชาการไดรับรางวัล 

 

รอยละ 0.5 ตลอดป
การศึกษา 

2553 

ดร.เอกชัย 
พุมดวง 
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แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

Peer review หรอืการประชุม
วิชาการที่มี Proceeding 

7.8 1. ควรดําเนินการทบทวนแผนบริหาร
ความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงของ
คณะฯ อยางตอเนื่อง รวมถึงใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 
2. ควรสรางระบบความรู หรือใหความรู
เรื่องการบริหารความเสี่ยงใหกับ
บุคลากรทุกระดับ 

1.1 คณะดําเนินการทบทวน
แผนการบริหารความเสี่ยงและ
มีการรายงานผลการบริหาร
ความเสี่ยงใหมหาวิทยาลัย
ทราบ 
 
2.1 คณะมีการใหความรูแก
บุคลากรในเรื่องการ
ดําเนินงานตามแนวคิดวงจร
คุณภาพ (PDCA) และการ
บริหารความเสี่ยงแกบุคลากร 

กลยทุธที่ 5 รอยละของประเด็น
ความเสี่ยงที่ไดรับ

การทบทวน 
 
 
 

รอยละของบุคลากร
บุคลากรไดรับ
ความรูดานการ
บริหารความเสี่ยง 

รอยละ 80 ตลอดป
การศึกษา 

2553 

- ผศ.บุญสม 
  พิมพหนู 
 
 
 
 
-รองคณบดีฝาย 
   บริหาร 
- ประธาน 
   หลักสูตร 
 

7.9 1. ควรสนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตร เขามามีสวนรวมในการสราง
ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคลเพิ่มมากขึ้น 

1.1 คณะกําหนดบทบาทให
อาจารยในแตละหลักสูตรเขา
มามีสวนรวมในการกํากับ 
และถายทอดตัวบงชี้และ
เปาหมายในระดับคณะไปสู
ระดับบุคคลเพิ่มมากขึ้น  
 

กลยุทธที่ 5 รอยละของบุคลากร
ที่มีสวนรวมสราง
ความสําเร็จตามตัว
บงชี้และเปาหมาย

ของคณะ 

รอยละ 70 ตลอดป
การศึกษา 

2553 

อ.ลัดดาวัลย 
ปญจวิโรจน 



 20

แนวทางการพฒันาและปรับปรุงคณุภาพที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบตัิราชการ ตัวบงชี้
ที่ ขอเสนอแนะ แนวทางการพฒันาคณุภาพ 

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคลอง
กับกลยุทธ 

ตัวบงชี้
ความสําเร็จ เปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผดิชอบ 

9.1 1. ควรสงเสริมสงเสริมการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน ดวยการสรางกิจกรรม
โครงการตาง  ๆที่รองรับการสรางเครือขาย
ดานการประกันคุณภาพ 

1 จัดทํา KM แลกเปลี่ยน
ความรูกับเครือขายดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอกสถาบัน 

กลยุทธที่ 5   ตลอดป
การศึกษา 

2553 

อ.จิตชิน 
จิตติสุขพงษ 

9.2 1. ควรสงเสริมใหอาจารยเขยีนแผนการ
สอนและดําเนินกิจกรรมการสอนให
สอดคลองการการสรางความรูดานการ
ประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

1.1 ดําเนินใหอาจารยผูสอนทุก
รายวิชา การจัดทํารายละเอียด 
มคอ.3  และมคอ.4 และ
รายงานผลการสอนตาม มคอ.
5 และ มคอ6 ที่สอดคลองกับ
กระบวนการ PDCA ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธที่ 5 รอยละของจํานวน
รายวิชาที่เปดสอนมี
แผนรายละเอียดการ
สอนและการฝก

ประสบการณวิชาชีพ
และรายงานผลการ
จัดการเรียนการสอน
และการฝกประสบ 

การณวิชาชีพ 

รอยละ 80 ตลอดป
การศึกษา 

2553 

-อ.อภิรดี ผล
ประเสริฐ 

9.3 1. ควรพัฒนานวัตกรรมดานการประกัน
คุณภาพ หรือมีการจัดทําแนวปฏิบตัิที่ดี 
เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและ
สถาบันอื่น ๆ  อยางตอเนื่องทุกป 

1.1 แนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนา IT มาใชในการจัดเก็บ
ขอมูล และรายงานผลการ
ประเมินตนเองของคณะ 

กลยุทธที่ 5 จํานวนแนวปฏิบัติ 
ที่ดี 

1 แนว
ปฏิบัติ 

ตลอดป
การศึกษา

2553 

อ.บรรพต 
พิจิตรกําเนิด 
อ.จิตชิน 
จิตติสุขพงษ 

 


