
      แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 
                                                              ประจ าปีการศกึษา 2556

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 
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ค ำน ำ 

        คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้ด า เนินการจดัท า แผนปรับปรุงคณุภาพ (QualityImprovement 

Plan) ประจ าปีการศกึษา 2556 ตามผลการประเมินคณุภาพและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน

คณุภาพการศกึษา ประจ าปีการศกึษา 2555 มาจดัท าแผนปรับปรุงคณุภาพ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการ

ประจ าคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เพ่ือพิจารณารับรองแผนดงักลา่ว ทัง้นี ้เพ่ือพฒันาคณุภาพการจดั

การศกึษาของคณะ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึน้อยา่งตอ่เน่ือง 

 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพ 

ปีการศกึษา 2556 
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แผนปรับปรุงคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2556 

1. ความเป็นมา 

 ตามที่ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต ได้ด าเนินการประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 ระดบัคณะ และหลกัสตูร ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถนุายน 2556 ตามแนวทางที่

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว้ โดยคณะกรรมการจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพของคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้น าผลการประเมินคณุภาพและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ  มา

จดัท าแผนปรับปรุงคณุภาพ (Quality Improvement Plan) และน าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะมนษุยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ เพื่อพิจารณารับรองแผนดงักลา่ว 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อสงัเคราะห์ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคณุภาพของคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน 

และน ามาจดัล าดบัความส าคญัเร่งดว่นในการพฒันาคณุภาพ 

 2.2 เพื่อจดัท าแผนปรับปรุงคณุภาพ 

 2.3 เพื่อบรูณาการแผนปรับปรุงคณุภาพกบัแผนปฏิบตัิราชการประจ าปี พ.ศ. 2557 

3. วิธีการด าเนินการ 

 3.1 วางแผนการด าเนินการ และก าหนดรูปแบบการจดัท าแผนปรับปรุงคณุภาพในระดบัหลกัสตูรและคณะ 

 3.2 แตง่ตัง้คณะกรรมการจดัท าแผนปรับปรุงคณุภาพ (คณะกรรมการประกนัคณุภาพ คณะมนษุยศาสตร์ฯ) 

 3.3 จดัท าแผนปรับปรุงคณุภาพ 

 3.4 น าผลที่ได้จากการท าแผนปรับปรุงคณุภาพไปพิจารณาด าเนนิการประกอบการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการ

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 

 3.5 สรุปผลการจดัท าแผนปรับปรุงคณุภาพ เสนอคณะกรรมการประจ าคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
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4. ผลการด าเนินการ 

 4.1 ผลการประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2555 

  4.1.1 ผลประเมินรายองค์ประกอบ 

 

องค์ประกอบ 
จ านวนตัวบ่งชี ้

ผลการประเมิน 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม 

1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ 

และแผนการด าเนินการ 

- 4.00  4.00 ดี 

2. การเรียนการสอน 3.35 4.50 4.03 4.01 ดี 
3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ
นักศึกษา 

- 3.50 - 3.50 พอใช้ 

4. การวิจัย 5.00 3.00 4.28 3.97 ดี 
5. การบริการวิชาการแก่
สังคม 

 3.00 3.00 3.00 พอใช้ 

6. การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

- 5.00 4.00 4.33 ดี 

7. การบริหารและการจัดการ - 3.33 4.62 3.66 ดี 
8. การเงนิและงบประมาณ -  -   

9. ระบบและกลไกการประกนั 

คุณภาพ 
- 4.00 3.81 4.00 ดี 

รวม 3.76 3.75 3.96 3.83 ดี 
ผลประเมิน ดี ดี ดี ดี  
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4.1.2 ผลการประเมินรายตวับ่งชี ้

ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินการ คะแนน
กรรมการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย

(บรรลุ  ไม่
บรรลุ) 

ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

สกอ 1.1 6 ข้อ 8 ข้อ 7 ข้อ 4.00  

สกอ 2.1 5ข้อ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00  

สกอ 2.2 ร้อยละ 18 ร้อยละ 21.38 ร้อยละ 21.38 3.56  

สกอ 2.3 ร้อยละ 18 ร้อยละ 17.24 ร้อยละ 17.93 1.49  

สกอ 2.4 4 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00  

สกอ 2.5 4 ข้อ 7 ข้อ 7 ข้อ 5.00  

สกอ 2.6 5 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00  

สกอ 2.7 4 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  

สกอ 2.8 3 ข้อ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00  

สมศ.1 ร้อยละ 70 ร้อยละ 80.19 ร้อยละ 94.17 4.71  

สมศ.14 4 คะแนน ดชันี 2.80 ดชันี 2.85 2.37  

สกอ 3.1 6 ข้อ 7 ข้อ 6 ข้อ 4.00  

สกอ 3.2 5 ข้อ 6 ข้อ  3 ข้อ  3.00  

สกอ 4.1 5 ข้อ 8 ข้อ 4 ข้อ 3.00  

สกอ 4.2 4 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00  

สกอ 4.3 25,000 บาท/คน 457,615.99บ/คน 457,615.99บ/คน 5.00  

สมศ.5 ร้อยละ5 ร้อยละ 29.57 ร้อยละ 13.97 5.00  

สมศ.6 ร้อยละ 16 ร้อยละ 34.48 ร้อยละ 16.55 4.14  

สมศ.7 ร้อยละ 5 ร้อยละ 7.93 ร้อยละ 7.41 3.70  

สกอ 5.1 4 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00  

สกอ 5.2 4 ข้อ 5 ข้อ 3 ข้อ 3.00  

สมศ.8 ร้อยละ 24 ร้อยละ 21.74 ร้อยละ 100 5.00  

สมศ.9 1 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 1.00  

สกอ 6.1 5 ข้อ 6 ข้อ 5 ข้อ 5.00  

สมศ.10 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00  

สมศ.11 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00  

สกอ.7.1 4 ข้อ 7 ข้อ 4 ข้อ 4.00  
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ตัวบ่งชี ้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

คะแนน
กรรมการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย

(บรรลุ  ไม่
บรรลุ) ประเมินตนเอง กรรมการประเมิน 

สกอ.7.2 4 ข้อ 5 ข้อ 4 ข้อ 4.00  

สกอ.7.4 2 ข้อ 6 ข้อ 2 ข้อ 2.00  

สมศ.12  ข้อ ข้อ   

สมศ.13 3.51 คะแนน 4.62 คะแนน 4.62 คะแนน 4.62  

สกอ.9.1 6 ข้อ 9 ข้อ 7 ข้อ 4.00  

สมศ.15 4 คะแนน ข้อ 3.81 3.81  

ประกนัคณุภาพ 32 ตวับง่ชี ้คะแนนเฉลีย่ ไมร่วม สมศ. ตวัที่ 15 3.83 

ประกนัคณุภาพเฉพาะตงับง่ชี ้สกอ. 21 ตวับง่ชี ้ คะแนนเฉลีย่ 3.81 

ประกนัคณุภาพเฉพาะตงับง่ชี ้สมศ. 11 ตวับง่ชี ้ คะแนนเฉลีย่ 3.85 

เฉลีย่รวม สกอ.และสมศ. 32 ตวับง่ชี ้ คะแนนเฉลีย่ 3.83 
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4.2 ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
 

องค์ประกอบ ขอเสนอแนะของคณะการตรวจประเมิน 
คุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษย์ศาสตร์ ปีการศึกษา 2556 
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-ไมม่ี- 
 

- การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรศกึษาเกณฑ์การประเมินโดยละเอียดและค านงึถึงการน าวงจร 

  PDCEA เข้าไปใช้ในการด าเนินงานในทกุองค์ประกอบและตวับง่ชี ้

- การจดัเตรียมเอกสารควรเน้นความสอดคล้องและจดัให้ระบบอยา่งตอ่เนื่อง 

- ในการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ควรค านงึถงึวตัถปุระสงค์ ต้องการในเกิดการพฒันาในเร่ือง 

   ใด/อยา่งไร มากกวา่การพิจารณาเฉพาะจ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการ หรือความพงึพอใจ 

- ควรทบทวนระบบและกลไกลการสร้างแรงจงูใจให้กบัคณาจารย์ในการสร้างผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอ 

  ข้อก าหนด ต าแหนง่ทางวชิาโดยมีการกรลัน่กรองตามขัน้ตอนของคณะ 

- ควรพิจารณาเชิญผู้ทรงคณุวฒุิเข้าร่วมประชมุในวาระท่ีส าคญั เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นท่ี 

  เก่ียวข้องกบัการพฒันาการจดัการการสอนของคณะ 

- ควรปรับปรุงเว็บไซด์ทีเ่ก่ียวข้องกบัศิษย์เกา่ให้สามารถใช้งานได้ เพื่อใช้เป็นช่องทางในการตดิตอ่สือ่สารท่ีมี 

  ประสทิธิภาพ 

- ควรใช้ข้อมลูที่ได้จากการประเมนิคณุภาพมาใช้วิเคราะห์จดัท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการบริการท่ีสนอง 

  ความต้องการของนกัศกึษา การประชาสมัพนัธ์แผนการปรับปรุงและใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนปฏิบตัิ 

  ราชการในปีตอ่ไป 

- ควรจดัท าแผนกิจกรรมพฒันานกัศกึษาของคณะเพื่อเป็นแนวทางให้กบัหลกัสตูร 

- ควรรวบรวมแผนปฏิบตัิราชการจากหลกัสตูรและสงัเคราะห์ข้อมลูเป็นแผนของคณะ 

- ควรมีการจดัระบบและกลไกลของคณะให้ชดัเจนและให้ครบกระบวนการของการพฒันางานวิจยัของอาจารย์ 

 โดยผา่นคณะกรรมการของคณะ 

- การเขียนผลด าเนินงานควรระบวุนัและเวลาที่ด าเนินงานโครงการและควรจดัท าเอกสารหลกัฐานให้เป็นของ 

  คณะเอง โดยอ้างองิกบัมหาวิทยาลยัและสถาบนัวิจยั ซึง่จะท าให้แผนนกัศกึษาเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนั 

-ไมม่ี- 

- ควรจดัท าแผนท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรมของคณะโดยใช้วงจร PDCA ในการด าเนินงาน 

- ควรเก็บรวบรวมข้อมลูความพงึพอใจในการพฒันาสนุทรียภาพในมิติทางศิลปะและวฒันธรรมให้ครบทัง้ 4 ด้าน  
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และควรปรับปรุงการด าเนินการให้บรรลเุกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้ 

- ควรพิจารณาระบบและกลไกลในการบริหารจดัการของคณะให้ชดัเจน 

-ไมม่ี- 

- ควรให้ความส าคญักบัระบบ กลไกการประกนัคณุภาพตามกระบวนการ PDCA 

- ควรให้ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีมีสว่นร่วมในการด าเนินงานประกนัคณุภาพของคณะหรือแตง่ตัง้ให้เป็นคณะกรรมการ

ประกนัคณุภาพของคณะ 

- ควรพิจารณาตวับง่ชีเ้พิ่มเติมตามความเช่ียวชาญของคณะ 

- ควรน าผลจากการประกนัคณุภาพการศกึษามาใช้ในการปรับปรุงคณุภาพการด าเนินงาน โดยการน าผลจากการ

ท าแผนปรับปรุงคณุภาพสูก่ารปฏิบตัิจริง 

- ควรมีการจดัท ารายงานระบใุห้เห็นชดัเจนวา่โครงการใดเป็นการด าเนินงานภายในมาตรฐานสถาบนัศกึษา 3 ดี 
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4.3 สรุปผลจากการทบทวนผลประเมินและข้อเสนอแนะ 

 คณะกรรมการด าเนินประกนัคณุภาพคณะมนษุย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ได้ประชมุพิจารณาทบทวนผลการประเมิน

การประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี การศกึษา 2555 แล้ว คณะกรรมการมีความเห็นวา่ประเด็นที่ต้องให้ความส าคญัที่ต้อง

ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาคณุภาพตามล าดบั ดงันี ้

 1. การทบทวนแผนกลยทุธ์ของคณะเพื่อวางกรอบแนวทางการจดัท า (ร่าง) แผนกลยทุธ์ แผนปฏิบตัิราชการในปีถดัไป 

 2. สร้างระบบและกลไกลในการขบัเคลือ่นการการจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 

 3. สร้างระบบกลไกลในการพฒันาปรับปรุงเว็บไซด์ของคณะเพื่อเป็นช่องทางในการติดตอ่สือ่สารระหวา่งบคุลากร 

      นกัศกึษา ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีและศิษย์เก่าอยา่งมีประสทิธิภาพ 

 4. พิจารณาจดัท าแผนพฒันานกัศกึษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันานกัศกึษาทกุหลกัสตูร 

 5. พิจารณาจดัท าแผนสง่เสริมท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม เพือ่เป็นแนวทางในการด าเนินงานของหลกัสตูร 

 6. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของบคุลากรภายนอกในกระบวนการจดัการเรียนการสอนของทกุหลกัสตูร 
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4.4  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555  

(เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา 2556) 

ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคล้อง 

กับกล
ยุทธ์ 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

1. การก าหนด เป้าหมายของตวั
บง่ชีค้วรอ้างอิงคา่มาตรฐาน ที่
สามารถให้นยัส าคญัในการ 

เปรียบเทียบระหวา่งคณะ 

คณะทบทวนคา่เป้าหมายตวับง่ชี ้
คา่เป้าหมายของแผนปฏบิตัิ
ราชการ 

กลยทุธ์ที ่5 ร้อยละของจ านวนตวับง่ชี ้
ในแผนปฏิบตัิที่มีการ 

ทบทวนคา่เป้าหมาย 

ร้อยละ 

100 

พ.ย 56 

 
คณะกรรมการประกนัคณุภาพฯ 

2. ควรน าผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงด้านการจดัการเรียน
การสอนให้เป็นรูปธรรม 

คณะได้มีการวางระบบกลไกใน
การน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงโดยให้ผู้สอนจดัท าราย
งาประเมินการสอนของตนเอง
และน าผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการสอนโดย 

นกัศกึษา และผลการศกึษา 

พฒันาการเรียนการสอนของ
อาจารย์และน าไปวางแผน
ปรับปรุงในการจดัท าแนวการ
สอน มคอ.3ในครัง้ตอ่ไป โดยระบ ุ

ไว้ในแบบประเมินแผนการ 

จดัการเรียนการสอนของอาจารย์
ฉะนัน้คณะจะติดตามผลการ 
ปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ 

 
 
 

กลยทุธ์ที ่2 ร้อยละของอาจารย์จดัท า
แผนปรับปรุงการสอน 

ร้อยละ 90 ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/ 
ประธานหลกัสตูร/ 

ผู้ประสานงานรายวิชา 
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ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนา
คุณภาพ(กิจกรรม/

โครงการ) 

สอดคล้อง 

กับกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

3. ควรมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการมีสว่นร่วมของ
ผู้ทรงคณุวฒิุ 

คณะสง่เสริมและสนบัสนนุ
ให้ทกุหลกัสตูรน าผลการ
ประเมินความร่วมมือไป
ทบทวนปรับปรุงความ
ร่วมมือ เชน่การก าหนดตวั
บคุคล สถานประกอบการ 

กระบวนการการมีสว่นร่วม
ของผู้ทรงคณุวฒิุ ในการ
พฒันาหลกัสตูรและการ 

เรียนการสอน ฯลฯ 

กลยทุธ์ที ่2 ร้อยละของหลกัสตูร 

ที่มีการน าผลการ 

ประเมินการมีสว่น 

ร่วมไปทบทวนและ 

ปรับปรุงการ 
มีสว่นร่วม 

ร้อยละ 90 ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

ประธานและคณะกรรมการ
บริหารหลกัสตูร 

4. ควรพฒันาชอ่งทางการสื่อสาร
ระหวา่งศิษย์ปัจจบุนัในคณะฯ 

ให้เป็นรูปธรรม และรูปแบบที่
ชดัเจน 

1.พฒันาช่องทางการ
สื่อสารระหวา่งศษิย์ปัจจบุนั
ในคณะฯ 

2. ให้ทกุหลกัสตูรจดัท า 

ฐานข้อมลูศิษย์ปัจจบุนั 

กลยทุธ์ที ่2 ร้อยละของหลกัสตูรที่มีการ
ก าหนดชอ่งทางการสื่อสาร 

ไมน้่อยกวา่ 3 ชอ่งทาง 

ร้อยละ 90 ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

-ประธานหลกัสตูร 

-เลขาหลกัสตูร 

5. ควรสง่เสริมให้บคุลากรหลกัใน
แตล่ะหลกัสตูรสร้างทีมงานการ
จดัการความรู้โดยเฉพาะด้าน
การวิจยั เป็นชมุชนนกัวิจยั
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหวา่ง 

นกัวิจยัมือใหม่ และนกัวิจยัที่มี 

ประสบการณ์ ความเข้มแข็งใน
การวิจยัภายในคณะและวิจยั
ข้ามสายงาน 

คณะได้จดัให้มีชมุชนวิจยั
ของคณะแยกตามความ
สนใจและสาขาวิชาเพ่ือเป็น
การสง่เสริมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์
ด้านการวิจยั 

ส าหรับนกัวิจยัใหมก่บั
นกัวิจยัที่มีประสบการณ์ 

กลยทุธ์ที ่4 จ านวนชมุชนนกัวิจยั 

ของคณะ 

1 ชมุชน ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

- คณะกรรมการการจดัการ
ความรู้ 

- คณะกรรมการกลัน่กรอง
หลกัสตูรและเอกสาทางวิชาการ 

-ประธานหลกัสตูร 
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ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนา
คุณภาพ(กิจกรรม/

โครงการ) 

สอดคล้อง 

กับกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

6. ควรมีการประเมินสมัฤทธิผล
และน าผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงความ
เช่ือมโยง และบรูณาการ
ระหวา่งการบริการวิชาการแก่
สงัคมกบัภารกิจอ่ืน ๆ ของคณะ
มนษุยศาสตร์ เชน่ จดัท า 

แนวปฏบิตัิที่ดีในการให้บริการ
วิชาการเพื่อเป็นแนวทางการ
ปรับปรุงการให้บริการของ
แหลง่บริการวิชาการของ 

คณะ 

คณะด าเนินการจดัให้มีการ
ประเมินแผนการให้บริการ
ทางวิชาการในแผนปฏบิตัิ
ราชการประจ าปีและน าผล
ไปปรับปรุงการเช่ือมโยง
และบรูณาการกบัพนัธกิจ
อ่ืนของคณะในปีตอ่ไป 

กลยทุธ์ที ่1 แผนปรับปรุงความ
เช่ือมโยงและบรูณาการ
ระหวา่งการบริการวิชาการ
แก่สงัคมกบัภารกิจอ่ืนๆ 

1 แผน ม.ค-ก.พ 57 

 

- รองอธิการบดี 
- ประธานหลกัสตูร 

- คณะกรรมการส านกัสง่เสริม
และพฒันาการจดัการเรียนการ
สอนฯ 

 

7. ควรมีผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกเข้า
ร่วมประชมุกรรมการประจ า
คณะมนษุย์ฯ 

คณะประสานการเข้า 

ประชมุของผู้ทรงคณุวฒิุ 

ภายนอกให้เพ่ิมขึน้ 

กลยทุธ์ที ่5 ร้อยละของจ านวน
ผู้ทรงคณุวฒิุที่เข้าร่วม
ประชมุกรรมการ ประจ า
คณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 50 ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

รองคณบดี 
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ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคล้อง 

กับกล
ยุทธ์ 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

8. 1.ควรมีการสง่เสริมให้มีการ
ด าเนินงานจดัการความรู้ให้
ครบทกุหลกัสตูร 

2. ควรน าผลการประเมินผล
ความส าเร็จของการจดัการ
ความรู้ไปใช้ในการพฒันา
กระบวนการจดัการความรู้ 

1.ก าหนดให้ทกุหลกัสตูร 

จดัท าแผนจดัการความรู้ 

2. คณะกรรมการ KM ของ 

คณะสง่เสริม สนบัสนนุ 

ชว่ยเหลือ และประชาสมัพนัธ์ 

ให้หน่วยงานตา่ง ๆ ภายใน 

คณะ จดัท าแผนงาน /โครงการ 

โดยอาศยัข้อมลูหรือผลการ 

ประเมินการด าเนินงานของ 

แผนงาน/โครงการก่อนหน้านีม้า
ใช้ประโยชน์ในการ 

ปรับปรุงและพฒันาแผนงาน/

โครงการที่จะด าเนินการตอ่ไป 

กลยทุธ์ที ่5 ร้อยละของหลกัสตูร 

ที่มีแผนจดัการ 
ความรู้ร้อยละของแผนการ 
จดัการความรู้ที่มีการ 
น าผลการประเมิน 

ทบทวนและพฒันา 

แผนจดัการความรู้ 

ร้อยละ 90 ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

- คณะกรรมการจดัการความรู้
คณะมนษุยศาสตร์ 

- ประธานหลกัสตูร 

9. 1. ควรมีบคุคลภายนอก (ภาค
ประชาชน)เข้ามามีสว่นร่วมใน
การด าเนินกิจกรรม 

เชน่ ควรมีการจดัประชมุ
ร่วมกบัภาคประชาชนและมี
รายงานการประชมุ 

2. ควรประมวลผลข้อมลูที่ได้
จากการรับฟัง 

ความคิดเห็นของภาค
ประชาชนเป็นประเด็น 

สัน้ๆและแนวทางการพฒันา 

1. ก าหนดกิจกรรมการมี 

สว่นร่วมของภาคประชาชนใน 

แผนปฏบิตัิราชการประจ าปี 

2. น าข้อเสนอแนะจากภาค 

ประชนและผู้ มีสว่นได้สว่น 

เสียมาจดัท าแผนพฒันา ใน 

รายงานผลการด าเนินการ 

ประจ าปีของคณะ 

กลยทุธ์ที ่5 - จ านวนกิจกรรมการ 

มีสว่นร่วมของภาค 

ประชาชน 

- รายงานผลการ 

ด าเนินงานคณะ 

มนษุยศาสตร์และ 

สงัคมศาสตร์ 

1 กิจกรรม 

 
 

1 เลม่ 

ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

- รองคณบดี 
- ประธานหลกัสตูร 
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ล าดับที่ ข้อเสนอแนะ 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคล้อง 

กับกล
ยุทธ์ 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

10 ควรจดัท าแผนพฒันานกัศกึษา
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานพฒันานกัศกึษาของ
หลกัสตูร 

คณะพิจารณา จดัตัง้
คณะกรรมการเพื่อจดัท า
แผนพฒันานกัศกึษา ปี
การศกึษา 2556 ให้ครอบคลมุ
การพฒันานกัศกึษาทกุด้าน 

กลยทุธ์ที ่2 ร้อยละของกิจกรรมเพื่อ
พฒันานกัศกึษาครอบคลมุ
ทกุด้าน 

 

ร้อยละ 
100 

ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

- รองคณบดี 
- ประธานหลกัสตูร 

- คณะกรรมการพฒันานกัศกึษา 

11. 
 
 
 
 
 
 

 

12. 

ควรจดัท าแผนสง่เสริมท านุ
บ ารุงศิลปะ วฒันธรรม เพื่อเป็น
แนวทางในการด าเนินงานของ
หลกัสตูร เพ่ือสง่เสริมและ
พฒันานกัศกึษา 

 
 
 

ควรสง่เสริมสง่เสริมการสร้าง
เครือข่ายด้านการประกนั
คณุภาพการศกึษา 

ระหวา่งหน่วยงานทัง้ภายใน
และภายนอกสถาบนั ด้วยการ
สร้างกิจกรรม 

โครงการตา่งๆ ที่รองรับการ
สร้างเครือข่ายด้านการประกนั
คณุภาพ 

คณะพิจารณาจดัตัง้
คณะกรรมการเพื่อจดัท าแผน
ท านบุ ารุง ศิลปะและวฒันธรรม 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินงานท านบุ ารุง 
ศิลปวฒันธรรมของหลกัสตูร 

 
 

จดัท า KM แลกเปลี่ยน 

ความรู้กบัเครือข่ายด้าน 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 

ภายในและภายนอกสถาบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยทุธ์ที ่3 
 
 
 
 
 
 
 
กลยทุธ์ที่ 5 

ร้อยละของกิจกรรมท านุ
บ ารุงและสง่เสริม
ศิลปวฒันธรรม 

ร้อยละ 90 ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 
 
 
 
 
 

ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

- รองคณบดี 
- คณะกรรมการสง่เสริมท านุ
บ ารุง ศิลปวฒันธรรม 

- ประธานหลกัสตูร 

- คณะกรรมการนกัศกึษา 

 

 
 
- รองคณบดี 
- คณะกรรมการประกนัคณุภาพ
การศกึษา 
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ล าดับที่ ล าดับที่ 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพที่เช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

(กิจกรรม/โครงการ) 
สอดคล้อง 

กับกล
ยุทธ์ 

ตัวบ่งชี ้

ความส าเร็จ เป้าหมาย ระยะเวลา ผู้ รับผิดชอบ 

13. ควรสง่เสริมให้อาจารย์เขียน
แผนการสอนและด าเนิน
กิจกรรมการสอนให้สอดคล้อง
การการสร้างความรู้ด้านการ 

ประกนัคณุภาพภายในอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

ด าเนินให้อาจารย์ผู้สอนทกุ 

รายวิชา การจดัท ารายละเอียด 

มคอ.3 และมคอ.4 และ 

รายงานผลการสอนตาม มคอ. 

5 และ มคอ6 ที่สอดคล้องกบั 

กระบวนการ PDCA ของการ 

ประกนัคณุภาพการศกึษา 

กลยทุธ์ที ่5 ร้อยละของจ านวน 

รายวิชาที่เปิดสอนมี 

แผนรายละเอียดการ 

สอนและการฝึก 

ประสบการณ์วิชาชีพ 

และรายงานผลการ 

จดัการเรียนการสอน 

และการฝึกประสบ 

การณ์วิชาชีพ 

ร้อยละ 90 ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

- คณะกรรมการสง่เสริมและ
พฒันาการเรียนการสอนฯ 

- กรรมการบริหารหลกัสตูร 

14. 1. ควรพฒันานวตักรรมด้าน
การประกนัคณุภาพ หรือมีการ
จดัท าแนวปฏิบตัิทีด่ีเพื่อเป็น
แหลง่อ้างอิงให้กบัหน่วยงาน
และสถาบนัอ่ืน ๆ อยา่งตอ่เน่ือง
ทกุปี 

แนวปฏบิตัิที่ดีในการ 

พฒันา IT มาใช้ในการจดัเก็บ 

ข้อมลู และรายงานผลการ 

ประเมินตนเองของคณะ 

กลยทุธ์ที ่5 จ านวนแนวปฏิบตั ิ

ที่ดี 
1 แนว 

ปฏิบตั ิ

ตลอดปี 

การศกึษา 

2556 

- รองคณบดี 
- คณะกรรมการพฒันา
ฐานข้อมลูสารสนเทศคณะ
มนษุยศาสตร์ฯ 
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