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ค าน า 
 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2560 และรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ขึ้น  
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามประเด็นในเรื่องที่สามารถปรับปรุงได้จากผลการประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นาถนเรศ  อาคาสุวรรณ 
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 
ระดับคณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 

 
1. โครงการ ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 
 
2. หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ทั้งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกต่อไป 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ตามขั้ นตอนได้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาในทุกหน่วยงาน รวมทั้งมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารเป็นหน่วยงานกลาง
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนดจัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ป ระจ าปีการศึกษา 2560 ระดับ
คณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ขึ้น เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงาน และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการมาพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพได้ตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), สมศ. ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิ น
คุณภาพภายนอกต่อไป 
 
3. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือตรวจติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบของคณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร 
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4. ตัวชี้วัดค่าเป้าหมายของวัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1 เชิงคุณภาพ 
คณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกองค์ประกอบมีผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับดี 

4.2 เชิงปริมาณ 
คณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกองค์ประกอบตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.), สมศ. ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) 
ก าหนด  

 
5. กลุ่มเป้าหมาย 
 5.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.2  หลักสูตรในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 8 หลักสูตร ดังนี้ 
 1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการ 
 2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
 4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว 
 5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
 6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 7) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 8) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสวัสดิการสังคม 
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6. วัน เวลา สถานที่ และระยะเวลาในการด าเนินงาน 
วัน เวลา จัดโครงการ มีดังนี้ 
1) ระดับหลักสูตร ภายในวันที่ 1 – 20 มิถุนายน 2561 
2) ระดับคณะ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 

 
7. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

8.1 ด้านผลผลิต (Output)  
คณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ทราบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบ 

8.2 ด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
1) คณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี 
2) คณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ได้พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพ

การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
8.3 ด้านผลกระทบ (Impact) 

1) เพ่ือพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ให้มีคุณภาพและย กระดับ
คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

2) เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่ 
3) มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยู่ในระดับดี 
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9. แนวทางการพัฒนาโครงการไปสู่การพึ่งพาตนเองของชุมชน/สังคม หรือองค์กรภายนอก 

คณะ/เทียบเท่าคณะ/ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย/หลักสูตร ได้พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีคุณภาพและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 4-105 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2560 (1 มิถุนายน 2560 ถึง 31 พฤษภาคม 2561) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกดั 
1 รศ.ดร.ธีรพงศ์ แก่นอินทร์ ประธานกรรมการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
2 รศ.ประดิษฐ์  มีสุข กรรมการ ข้าราชการบ านาญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
3 รศ.อาหวัง ล่านุ้ย กรรมการและเลขานุการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
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สรุปผลการประเมิน 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวม 

ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวนตัวบ่งช้ี 
คะแนนค่า
เป้าหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 1 3.40 3.44 3.44 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 ร้อยละ 10 1.32 1.32 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 ร้อยละ 6 0.66 0.66 

ตัวบ่งชี้ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 1 ไม่เกินร้อยละ 
10 

0.00 0.00 

ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรี 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 1 6 ข้อ 5.00 4.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1   2.57 2.40 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1 - กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
25,000 บาทต่อคน 

- กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

3.22 3.22 
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ประเด็นประเมินคุณภาพการศึกษา จ านวนตัวบ่งช้ี 
คะแนนค่า
เป้าหมาย 

ผลประเมิน
ตนเอง 

ผลประเมิน
กรรมการ 

คะแนน คะแนน 
เทคโนโลยี 60,000 

บาทต่อคน 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 1 ร้อยละ 20 4.98 4.47 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2   4.40 4.23 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4   5.00 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ 
เอกลักษณ์ของคณะ 

1 7 ข้อ 5.00 5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 1 6 ข้อ 5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5   5.00 5.00 

คะแนนเฉลี่ยทั้งหมด   3.74 3.62 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละหลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้กรณีศึกษา และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ให้มากขึ้น  
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมีการทวนสอบความรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริงเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามผล การเรียนรู้ ทั้ง 5 

ด้านที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  
3. การจัดท าแผน จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในภาพรวมของคณะควรก าหนดวัตถุประสงค์ ของแผนในภาพรวมให้ชัด และท าการประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน 
4. การประเมิน กิจกรรม/โครงการ  ควรประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ได้ส ารสนเทศที่จะน าไปสู่การปรับปรุง

กิจกรรม/โครงการ นั้น ๆ ต่อไป 

 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
จุดแข็ง 

มีการริเริ่มพัฒนาชุดโครงการวิจัยพัฒนาแบบบูรณาการการท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรม 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบริหารจัดการและการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถีไทยชุมชนเกาะยอยั่งยืน และโครงการพัฒนาตลาดนัดชุมชนเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล โดยมีโครงการวิจัยย่อยของสาขาวิชาการ
ต่าง ๆ ของคณะร่วมด าเนินการจ านวน 6 โครงการและ 3 โครงการตามล าดับ 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยควรก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสนอของบวิจัยจากหน่วยงานภายนอกให้สามารถน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม และ
ควรมีระบบอนุมัติโครงการและงบประมาณให้เร็วขึ้น เพ่ือให้ด าเนินการได้ทันตามปีงบประมาณ รวมทั้งพัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยให้กับอาจารย์ภายในคณะเพ่ิมขึ้น 
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จุดทีค่วรพัฒนาข้อเสนอแนะในการปรับปรุง/พัฒนา 
1. อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนทั้งวิชาในสาขา และวิชาศึกษาทั่วไปมาก ท าให้ปฏิบัติภารกิจอ่ืน โดยเฉพาะการวิจัยได้ไม่เต็มที่ ควรพัฒนาระบบการสอนรายวิชา

ศึกษาทั่วไปทั้งรูปแบบ กระบวนการและวิธีการ เพ่ือลดภาระงานของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
2. ควรพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย เพ่ือเสนอของบประมาณจากหน่วยงานภายนอก พัฒนาห้องท าวิจัยให้สามารถ

สืบค้นข้อมูลได้กว้างขวางขึ้น พัฒนาคุณภาพงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย เพ่ือให้สามารถน าไปเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเขียนหนังสือ หรือต าราซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในคณะให้มีคุณภาพเพ่ือใช้ประกอบการสอนนักศึกษา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ 

และใช้ประกอบขอต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้  
4. พิจารณาทบทวนการขอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ซึ่งเป็นศาสตร์บูรณาการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เท่ากับสาขาวิชาอ่ืนๆ ในคณะเหมือนกับที่บางสถาบันได้ปฏิบัติอยู่ 
 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ มีระบบและกลไกที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรน าผลจากการให้บริการทางวิชาการไปเรียนรู ้และต่อยอดเพ่ือการพัฒนาตนเองให้มี
ความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. จัดท าเอกสาร / คลิปวิดีโอ ประกอบโครงการบริการวิชาการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคม 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ ให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยได้มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการ
ด าเนินงานและส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของคณะฯ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น เช่น กองพัฒนานักศึกษา และส านักศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับการปลูกฝังให้มีความรักและหวงแหนศิลปะและ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวใต้ ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดให้คงอยู่สืบไป 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. จัดท าปฏิทินวัฒนธรรมของคณะ เพ่ือจัดโครงการให้สอดคล้องกับสังคม  ชุมชน  ที่เป็นเมืองท่องเที่ยว โดยรว่มมือกับหน่วยงานภายนอก 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับค าในวิสัยทัศน์ให้สามารถสื่อความหมายได้ตรงตามเจตนารมณ์ท่ีต้องการ 
2. ควรปรับองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะตัวชี้วัด ควรเป็นตัวชี้วัดเป้าประสงค์ท่ีส าคัญจริง ๆ ไม่ใช่ตัวชี้วัดกลยุทธ์และตัวชี้วัดเหล่านั้นจะต้องสอดคล้อง

กับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในส่วนที่คณะฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง 
3. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ควรระบุงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปีให้ชัดเจน (ได้มาจากการวิเคราะห์งบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ใ นแต่ละ

โครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี จากนั้น ระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปีก็ก าหนดกลยุทธ์
การหาเงินในส่วนที่ขาด) 

4. แผนการบริหารความเสี่ยง ควรวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุกด้านตามระบบ COSO เป็นอย่างน้อย 
5. การจัดท า KM ควรด าเนินการให้ครอบคลุมทั้งระบบของ KM  
6. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในส่วนของแผนบริหารบุคลากรควรวิเคราะห์อัตราก าลังปัจจุบัน แนวโน้มอัตราก าลังอนาคต และด าเนินการวางแผนการให้

ได้มาซึ่งอัตราก าลังที่เพียงพอ ทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่วนแผนพัฒนาบุคลากรควรใช้วิธีการ BOTTOM UP คือ ให้บุคคลากรแต่ละคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง
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โดยควรพัฒนาให้ครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ ความรู้เรื่องศาสตร์ที่ตนเองสอน  ความรู้เรื่องหลักสูตร  ความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ความรู้เรื่องการวัดและประเมินผล  ความรู้เรื่องการวิจัย ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะเทคโนโลยี ความรู้การท าผลงานทางวิชาการ การเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษา 
เป็นต้น จากนั้นคณะฯ น าแผนการพัฒนาตนเองของแต่ละคนมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ในภาพรวมของคณะ 

7. ให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานปกติ  โดยใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 
8. ควรจัด Priority การบริหารจัดการโดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตเป็นอันดับแรก และในการวิจัยและการบริการวิชาการควรใช้วิธีการวิจัยแบบ PAR 

เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคมในส่วนที่คณะฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง 
9. การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคณะฯ ควรพิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจแก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างแท้จริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561              หน้าที่ 12 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 (1 มิ.ย. 61 – 31 พ.ค. 62) 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560) 

เร่ืองที่สามารถปรับปรุงได้จากผลการประเมินภาพรวม 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้แต่ละหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้
กรณีศึกษา และปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงใน
สังคมให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ให้มากข้ึน  

อบรมเชิงปฏิบัติการ จัดการเรียนการสอนในยุคไทยแลนด์ 4.0  
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
1) อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการ การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
ประกันคุณภาพ 
- ผู้ช่วยรอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
ประกันคุณภาพ 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้แต่ละหลักสูตรมี
การทวนสอบความรู้ของผู้เรียนตามสภาพ
จริงเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้ เรียนมีความรู้
ความสามารถตามผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 
ด้านที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  

พัฒนาระบบการบริหารหลักสู ตรและการจัดการเรียนการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
1) ทวนสอบ มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา 
2) จัดท าระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 - รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
ประกันคุณภาพ 
- ผู้ช่วยรอง
คณบดีฝ่าย
วิชาการ และ
ประกันคุณภาพ 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561              หน้าที่ 13 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ 

3. การจัดท าแผน จัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ในภาพรวมของคณ ะควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ ของแผนในภาพรวม
ให้ชัด และท าการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์การจัดท าแผน 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

4. การประเมิน กิจกรรม/โครงการ  ควร
ประเมินให้ตรงตามวัตถุประสงค์และหรือ
ตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่ จะน าไปสู่ การปรับปรุง
กิจกรรม/โครงการ นั้น ๆ ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

1) ปรับปรุงวิธีการประเมินกิจกรรมหรือโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือตัวชี้วัด 
2) สรุปผลการประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงกิจกรรมในครั้งต่อไป 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561              หน้าที่ 14 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย    
1. อาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอนทั้งวิชา
ในสาขา และวิชาศึกษาทั่วไปมาก ท าให้
ปฏิบัติภารกิจอ่ืน โดยเฉพาะการวิจัยได้ไม่
เต็มที่  ควรพัฒนาระบบการสอนรายวิชา
ศึกษาทั่วไปทั้งรูปแบบ กระบวนการและ
วิธีการ เพ่ือลดภาระงานของอาจารย์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เสนอแนวทางให้มหาวิทยาลัยจัดท าระบบสนับสนุนเพื่อลดภาระงานสอน ดังนี้ 
1) ให้มีการรวมห้องเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่  
2) พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อออนไลน์หรือการบันทึกเทปการสอนซึ่ง
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ โดยให้อาจารย์เน้นสอนเฉพาะส่วนที่
เป็นทักษะที่ต้องฝึกปฏิบัติ 
 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 - รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

2. ควรพัฒนาศักยภาพการวิจัยของอาจารย์ 
โดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 
เพ่ือเสนอของบประมาณจากหน่วยงาน
ภายนอก พัฒนาห้องท าวิจัยให้สามารถ
สื บค้ นข้ อมู ลได้ กว้ างขวางขึ้ น พัฒนา
คุณภาพงานวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย 
เพ่ือให้สามารถน าไปเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการได้ 

จัดท าข้อเสนอให้มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1) จัดตั้งกลุ่มนักวิจัยมนุษย์มดโดยมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัย คอยดูแลและมีการเข้าค่าย
การพัฒนางานวิจัยในช่วงปิดภาคการศึกษาเพ่ือพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
และน าไปสู่การจัดการวิจัยที่มีคุณภาพ 
2) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและการบริหารงานวิจัย ซึ่งจะเป็น
ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะอย่างเป็นระบบและเป็นแหล่งเผยแพร่และเรียนรู้
งานวิจัย 
3) ยกระดับห้องคลินิกวิจัยให้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและพัฒนางานวิจัยที่มี
คุณภาพ โดยการให้บริการเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ด้านงานวิจัยของคณะเพ่ือ
ให้บริการแก่นักศึกษาและคณาจารย์ 
 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 - รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561              หน้าที่ 15 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการเขียนหนังสือ หรือ
ต าราซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของอาจารย์ใน
คณะให้มีคุณภาพเพ่ือใช้ประกอบการสอน
นักศึกษา เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และ
ใช้ประกอบขอต าแหน่งทางวิชาการระดับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้  

1) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการท าต ารา เอกสารประกอบการ  
2) จัดค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ ปี 2 
 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 - รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

4. พิจารณาทบทวนการขอผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลั กสู ตร
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ ซึ่ งเป็นศาสตร์
บูรณาการสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เท่ากับสาขาวิชาอ่ืน ๆ ในคณะ
เหมือนกับที่บางสถาบันได้ปฏิบัติอยู่ 

1) คณ ะด าเนิ นการท าหนั งสื อขอหารือการปรับหลักสู ตรสาขาวิช า                  
ภูมิสารสนเทศให้ใช้เกณฑ์งบสนับสนุนวิจัย และผลงานทางวิชาการให้
เหมือนกับหลักสูตรอ่ืนๆ ภายในคณะ เนื่องจากหลักสูตรภูมิสารสนเทศเป็น
หลักสูตรบูรณาการและมหาวิทยาลัยอ่ืน  ๆ ที่ เปิดหลักสูตรนี้ ได้ใช้เกณฑ์
เช่นเดียวกับหลักสูตรอ่ืน ๆ ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 - รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและบริการ
วิชาการ 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม   
1. จัดท าเอกสาร / คลิปวิดีโอ ประกอบ
โครงการบริการวิชาการเผยแพรผ่่านสื่อ
สังคม 
 
 
 

1) จัดตั้งคณะท างานในการจัดท าสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการบริการ
วิชาการผ่านสื่อสังคมออนไลน์และออฟไลน์ 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 รองคณบดี 
ฝ่ายวิจัยและ
บริการวิชาการ 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
1. จัดท าปฏิทินวัฒนธรรมของคณะ เพ่ือจัด
โครงการให้สอดคล้องกับสังคม  ชุมชน  ที่
เป็นเมืองท่องเที่ยว โดยรว่มมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
2) จัดท าปฏิทินวัฒนธรรมของคณะเพ่ือให้สอดคล้องกับชุมชน 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 รองคณบดี 
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
1. ควรปรับค าในวิสัยทัศน์ให้สามารถสื่อ
ความหมายได้ตรงตามเจตนารมณ์ที่
ต้องการ 

1) ประชุมกรรมการบริหารคณะเพ่ือทบทวนและปรับวิสัยทัศน์ใหม่ มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บริหาร 

2. ควรปรับองค์ประกอบของแผนกล
ยุทธ์โดยเฉพาะตัวชี้วัด ควรเป็นตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ส าคัญจริง ๆ ไม่ใช่ตัวชี้วัด        
กลยุทธ์และตั วชี้ วัด เหล่ านั้ นจะต้ อง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยใน
ส่วนที่คณะฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง 

 

 

1) ประชุมกรรมการบริหารคณะเพ่ือทบทวนและปรับแผนกลยุทธ์คณะ 
 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บริหาร 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ 

3. การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ควรระบุงบประมาณที่จะต้องใช้จ่ายในแต่
ละปีให้ชัดเจน (ได้มาจากการวิเคราะห์
งบประมาณที่ จ าเป็นต้องใช้ ในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี  จากนั้น 
ระบุงบประมาณรายรับจากแหล่งต่าง ๆ 
หากงบประมาณรายรับที่ระบุไม่เพียง
พอที่จะใช้จ่ายในแต่ละปีก็ก าหนดกลยุทธ์
การหาเงินในส่วนที่ขาด) 

1) ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะตามรูปแบบที่
ก าหนด โดยให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริงในแต่ละปี 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บริหาร 

4. แผนการบริห ารความ เสี่ ย ง  ควร
วิเคราะห์ความเสี่ยงให้ครอบคลุมในทุก
ด้านตามระบบ COSO เป็นอย่างน้อย 

1) จัดตั้ งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุมถึงประเด็นของการบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์ทุก
ประเด็น และความท้าทายในอนาคต 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บริหาร 

5. การจัดท า KM ควรด าเนินการให้
ครอบคลุมทั้งระบบของ KM  

1) ประชุมคณ ะกรรมการเพ่ือออกแบบกระบวนการและโครงสร้าง                   
ในการด าเนินการจัดท า KM  

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บริหาร 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ 

6. แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ใน
ส่ วน ของแผน บ ริห ารบุ ค ล าก รควร
วิเคราะห์อัตราก าลังปัจจุบัน แนวโน้ม
อัตราก าลังอนาคต และด าเนินการวาง
แผนการให้ได้มาซึ่งอัตราก าลังที่เพียงพอ 
ทั้งปัจจุบันและอนาคต ส่วนแผนพัฒนา
บุคลากรควรใช้วิธีการ BOTTOM UP คือ 
ให้บุคคลากรแต่ละคนจัดท าแผนพัฒนา
ตนเองโดยควรพัฒ นาให้ ครอบคลุ ม
ประเด็นต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย คือ ความรู้
เรื่องศาสตร์ที่ตนเองสอน  ความรู้เรื่อง
หลักสูตร  ความรู้เรื่องการจัดการเรียน
ก ารส อ น  ค ว าม รู้ เรื่ อ งก ารวั ด แ ล ะ
ประเมินผล  ความรู้เรื่องการวิจัย ทักษะ
ภาษาอังกฤษ  ทักษะเทคโนโลยี ความรู้
การท าผลงานทางวิชาการ การเพ่ิม
คุณวุฒิการศึกษา เป็นต้น จากนั้นคณะฯ 
น าแผนการพัฒนาตนเองของแต่ละคนมา
จัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรของคณะฯ 

1) ให้หลักสูตร โปรแกรมวิชา และส านักงานคณบดี จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
แต่ละปีให้เหมาะสมกับลักษณะของกลุ่มบุคลากร 
2)  ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของคณะตามรูปแบบที่
ก าหนด โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของหน่วยงานภายในคณะ 
3)  ก าหนดให้บุคลากรทุกคนต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย         
ปีละ 1 ครั้ง 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บริหาร 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมิน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้ก ากับ 

ในภาพรวมของคณะ 

7. ให้การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารงานปกติ  โดยใช้แผนกล
ยุทธ์เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน 

1) ประชุมผู้บริหารที่รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ปรับวิธีการด าเนิน
โครงการตามแผนกลยุทธ์คณะให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
2) ประชุมหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ ของคณะเพ่ือหาแนว
ทางการด าเนินงานร่วมกัน 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บริหาร 

8. ควรจัด Priority การบริหารจัดการ
โดยให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตเป็น
อันดับแรก และในการวิจัยและการ
บริการวิชาการควรใช้วิธีการวิจัยแบบ 
PAR เพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคมใน
ส่วนที่คณะฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง 

1) ประชุมผู้บริหารที่รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง ๆ ให้ท าความเข้าใจและ
ทบทวนกิจกรรม/โครงการ 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บริหาร 

9. การแก้ปัญหาหรือพัฒนาคณะฯ ควร
พิจารณาระบบใหญ่ให้เข้าใจและตัดสินใจ
แก้ปัญหาและพัฒนาในประเด็นที่ส าคัญที่
ส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างแท้จริง 

1) ทบทวนปรับแผนกลุทธ์คณะ และจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ           
เพ่ือพิจารณาโครงการแก้ปัญหา/พัฒนาคณะในแผนประจ าปี โดยเน้นความ
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ 

มิ.ย. 61 – พ.ค. 62 คณะผู้บรหิาร 
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แนวทางการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2561  
เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงานจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบ 
ที่  1 การผลิต
บัณฑิต 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้
แต่ละหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้น
การใช้กรณีศึกษา และ
ปัญหาที่ เกิดขึ้นจริงใน
สั งค ม ให้ ผู้ เรี ย น ได้
วิเคราะห์ให้มากขึ้น  

1) อบรมเชิงปฏิบัติการ 
จัดการเรียนการสอนใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

(1 ) อบรมเชิ งปฏิบั ติ การ
เทคนิควิธีการ การสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(2) อบรมเชิงปฏิบัติการการ
ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ 

1. จ า น ว น  ม ค อ .3 
รายวิชาที่มีกระบวนการ
เรี ย น ก ารสอน เน้ น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1.  มคอ.3 จ านวน
อ ย่ า ง น้ อ ย  8 
ร า ย วิ ช า ที่ มี
กระบวนการเรียน
การสอนเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 
 

ม.ค. – มิ.ย. 
62 

รองคณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 

คณบดี 

 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้
แต่ ละหลั กสู ตรมี การ
ทวนสอบความรู้ ของ
ผู้ เรียนตามสภาพจริ ง
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียน
มีความรู้ความสามารถ
ตามผลการเรียนรู้ ทั้ง 5 
ด้ าน ที่ ก าห น ด ไว้ ใน
หลักสูตร 

1) พัฒนาระบบการบริหาร
หลักสูตรและการจัดการ
เรี ย น ก า ร ส อ น ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  
 

(1) ท ว น ส อ บ  ม ค อ .3 
รายละเอียดของรายวิชา 
(2) จัดท าระบบการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1.  ร้อยละรายวิชาแต่
ล ะห ลั กสู ต รที่ ผ่ าน
กระบวนการทวนสอบ 
 
2.  จ านวนระบบการ
ทวนสอบผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียน 

1.  ร้อยละ 25 ของ
รายวิชาของแต่ละ
หลักสูตรที่ผานกระ
บวนการทวนสอบ 
2.  ระบบ จ านวน 1 
ระบบ 

ก.ค. 61 – 
มิ.ย. 62 

รองคณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 

คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 
 

3. การจั ดท าแผน  จั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในภาพรวมของคณะควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ ของ
แผนในภาพรวมให้ชัด และ
ท าการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผน 

1 ) จั ด ท า แ ผ น ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 
 

1. มีคณะกรรมการ 
จ านวน 1 ชุดที่ มี
ตั ว แ ท น จ า ก
ห ลั ก สู ต ร เป็ น
กรรมการอย่างน้อย
หลักสูตรละ 1 คน 

มิ .ย. 61 –
พ.ค. 62 

ห น่ ว ย พั ฒ น า
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 
 

3. การจั ดท าแผน จั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ในภาพรวมของคณะควร
ก าหนดวัตถุประสงค์ ของ
แผนในภาพรวมให้ชัด และ
ท า ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน 
 

1 ) จั ด ท า แ ผ น ต า ม
ข้อเสนอแนะ 

(1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า
กิจกรรมนักศึกษา 
 

1. คณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 
 

1. มีคณะกรรมการ 
จ านวน 1 ชุดที่ มี
ตั ว แ ท น จ า ก
ห ลั ก สู ต ร เป็ น
กรรมการอย่างน้อย
หลักสูตรละ 1 คน 

มิ .ย. 61 –
พ.ค. 62 

ห น่ ว ย พั ฒ น า
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

   

(2) ก าหนดวัตถุประสงค์การ
จัดท าแผน 

2. ก า ร ก า ห น ด
วัตถุประสงค์การ
จั ด ท า แ ผ น ที่
สอดคล้องกับการ
ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ขอ ง
คณะฯ และกรอบ
มาตรฐานคุณ วุฒิ    
(ใฝ่ รู้  สู้ ง าน  ส าน
สั ง ค ม  อ า ร ม ณ์
สุนทรี มีคุณธรรม) 

2. มี การก าหนด
วัตถุประสงค์การ
จั ด ท า แ ผ น ที่
สอดคล้องกับการ
ผลิตบัณฑิตของ
คณะฯ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ    
(ใฝ่รู้  สู้ งาน สาน
สั ง ค ม  อ า ร ม ณ์
สุนทรี มีคุณธรรม) 
โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า
ได้รับการพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์
ของแผนครบทุก
ด้ าน เมื่ อ ส า เร็ จ
การศึกษา 

มิ .ย. 61 –
พ.ค. 62 

ห น่ ว ย พั ฒ น า
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิต
บัณฑิต 
 

4. การประเมิน กิจกรรม/
โครงการ  ควรประเมินให้
ตรงตามวัตถุประสงค์และ
หรือตัวชี้วัดของโครงการ/
กิ จ ก ร ร ม  เพ่ื อ ให้ ได้
สารสนเทศที่จะน าไปสู่การ
ปรับปรุงกิจกรรม/โครงการ 
นั้น ๆ ต่อไป 

1 ) ป รั บ ป รุ งวิ ธี ก าร
ประเมินและสรุปผลการ
ประเมินเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุ ง
กิจกรรมในครั้งต่อไปตาม
ข้อเสนอ 

(1) ปรับปรุงวิธีการประเมิน
กิจกรรมหรือโครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หรือตัวชี้วัด 
 

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
โครงการในคณ ะ
ได้รับการปรับปรุง
วิ ธี การประเมิ นที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ 
 

1.ร้อยละ 80 ของ
โครงการในคณะที่
ได้รับการปรับปรุง
วิธีการประเมินที่
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้  

มิ .ย. 61 –
พ.ค. 62 

ห น่ ว ย พั ฒ น า
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 (2) สรุปผลการประเมิ น
เพ่ือให้ได้ข้อมูลส าหรับการ
ปรับปรุงกิ จกรรมในครั้ ง
ต่อไป 

2 . ร า ย ง า น ก า ร
สรุปผลโครงการโดย
ภาพรวม 

2.มีรายงานการ
สรุปผลโครงการ
โดยภาพรวมของ
กิจกรรมหรือ
โครงการพัฒนา
นักศึกษาจ านวน 
1 ฉบับ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบ
ที ่2 การวิจัย 
 

1. อาจารย์ส่วนใหญ่มี
ภาระงานสอนทั้งวิชาใน
สาขา และวิชาศึ กษา
ทั่วไปมาก ท าให้ปฏิบัติ
ภารกิจอ่ืน โดยเฉพาะ
การวิจัยได้ไม่เต็มที่ ควร
พัฒนาระบบการสอน
รายวิชาศึกษาทั่วไปทั้ ง
รูปแบบ กระบวนการ
และวิธีการ เพ่ือลดภาระ
งานของอาจารย์คณะ
ม นุ ษ ย ศ าส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
 

เสนอเป็ นแนวทางให้
มหาวิทยาลัยจัดท าระบบ
สนับสนุนเพ่ือลดภาระ
งานสอน ดังนี้ 
1) ให้มีการรวมห้องเป็น
ห้องเรียนขนาดใหญ่  
2) พัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อออนไลน์
หรือการบันทึกเทปการ
สอนซึ่งนักศึกษาสามารถ
เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้ 
โดยให้อาจารย์เน้นสอน
เฉพาะส่วนที่เป็นทักษะ
ที่ต้องฝึกปฏิบัติ 
 

จั ด ท า ข้ อ เ ส น อ ใ ห้
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1) ให้มีการรวมห้องเป็น
ห้องเรียนขนาดใหญ่  
(2 ) พัฒ นาการเรียนการ
สอนโดยใช้สื่อออนไลน์หรือ
การบันทึกเทปการสอนซึ่ง
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้
ด้ ว ย ตั ว เอ ง ได้  โ ด ย ให้
อาจารย์เน้นสอนเฉพาะส่วน
ที่เป็นทักษะที่ต้องฝึกปฏิบัติ 
 

ข้ อ เส น อ แ น ว ท า ง
แ ก้ ปั ญ ห า ใ ห้
มหาวิทยาลัย 

มี ข้ อ เ ส น อ
แนวทางแก้ปัญหา
ให้มหาวิทยาลัย 

ต ล อ ด ปี
การศึกษา 

รองคณ บ ดี
ฝ่ายวิจัยและ
บ ริ ก า ร
วิชาการ 
รองคณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 

คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตามแนว
ทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบ
ที ่2 การวิจัย 
 

2. ควรพัฒนาศักยภาพ
การวิ จั ยของอาจารย์ 
โดยเฉพาะการเขี ยน
ข้อเสนอชุดโครงการวิจัย 
เพ่ือเสนอของบประมาณ
จากหน่วยงานภายนอก 
พัฒนาห้องท าวิจั ยให้
สามารถสืบค้นข้อมูลได้
กว้างขวางขึ้น พัฒนา
คุณภาพงานวิจัย และ
การเผยแพร่ งานวิ จั ย 
เพ่ื อให้ สามารถน าไป
เสนอขอต าแหน่ งทาง
วิชาการได้ 

1) จัดตั้งกลุ่มนักวิจัยมนุษย์มด
โดยมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัย คอยดูแลและ
มีการเข้าค่ายการพัฒนางานวิจัย
ในช่ วงปิ ดภาคการศึ กษาเพ่ื อ
พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยและ
น าไปสู่การจัดการวิจัยที่มีคุณภาพ 
 

(1) จัดตั้งกลุ่มนักวิจัยมนุษย์
มดโดยมีพ่ีเลี้ยงนักวิจัย คอย
ดูแลและมีการเข้าค่ ายการ
พัฒนางานวิจัยในช่วงปิดภาค
การศึกษาเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยและน าไปสู่การ
จัดการวิจัยที่มีคุณภาพ 

1 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
จ านวนอาจารย์ ใน
คณะที่เข้าร่วมเป็น
สมาชิกกลุ่ม 
 

1. อาจารย์เข้าร่วม
เป็นสมาชิกไม่น้อย
กว่ าร้ อยละ 30 
ของอาจารย์ ทั้ ง
คณะ 

ต ล อ ด ปี
การศึกษา 

รองคณ บ ดี
ฝ่ายวิจัยและ
บ ริ ก า ร
วิชาการ 

คณบดี 

2) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการและการบริหารงานวิจัย ซึ่ง
จะเป็นฐานข้อมูลงานวิจัยของ
คณะอย่างเป็ นระบบและเป็ น
แหล่งเผยแพร่และเรียนรู้งานวิจัย 
 

(2) จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการและการบริหาร
งานวิจัย ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูล
งานวิจัยของคณะอย่างเป็น
ระบบและเป็นแหล่งเผยแพร่
และเรียนรู้งานวิจัย 

2. ระบบสารสนเทศ
เพ่ือการจัดการและ
การบริหารงานวิจัย 
 

2 .  มี ร ะ บ บ
สารสนเทศเพ่ือการ
จั ดการและการ
บริหารงานวิ จั ย 
จ านวน 1 ระบบ 
 

   

3) ยกระดับห้องคลินิกวิจัยให้เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูลและพัฒนา
งานวิจัยที่ มีคุณภาพ โดยการ
ให้บริการเอกสาร สื่อ สิ่งพิมพ์ด้าน
งานวิจัยของคณะเพ่ือให้บริการแก่
นักศึกษาและคณาจารย์ 

(3) ยกระดับห้องคลินิกวิจัยให้
เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและ
พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ 
โดยการให้บริการเอกสาร 

3. การยกระดับห้อง
คลินิกวิจัยให้ เป็น
แหล่งค้นคว้าข้อมูล
และพัฒนางานวิจัย
ที่มีคุณภาพ 

3. มีการยกระดับ
ห้องคลินิกวิจัยให้
เป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลและพัฒนา
ง า น วิ จั ย ที่ มี
คุณภาพ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบ
ที ่2 การวิจัย 
 

3. ส่งเสริมสนับสนุนการ
เขียนหนังสือ หรือต ารา
ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญ
ของอาจารย์ในคณะให้มี
คุ ณ ภ า พ เ พ่ื อ ใ ช้
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น
นั กศึ กษา เป็ นแหล่ ง
อ้างอิงทางวิชาการ และ
ใช้ประกอบขอต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ได้ 

1) จัดโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม
สนับสนุนการท าต ารา เอกสาร
ประกอบการ  
2) จัดค่ายพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
ปี 2 
 

ค่ายพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ ปี 2 
 

1. ร้อยละของผลรวมถ่วง
น้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ 
 
 
 
 
 
2. จ านวนอาจารย์ที่ขอ
ก าหนดต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

1.  ร้ อยละของ
ผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทาง
วิ ช า ก า ร ข อ ง
อาจารย์ คิ ดเป็ น
ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
ของอาจารย์ ทั้ ง
คณะ 
2. อาจารย์ที่ ขอ
ก าหนดต าแหน่ ง
ท า ง วิ ช า ก า ร 
จ านวน  7 คน 

ก.ค. 61 – 
มิ.ย. 62 

รองคณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 

คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบ
ที ่2 การวิจัย 
 

4. พิจารณาทบทวนการขอ
ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร
สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 
ซึ่งเป็นศาสตร์บูรณาการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ เท่ากับ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ในคณะ
เหมือนกับที่บางสถาบันได้
ปฏิบัติอยู่ 

1) คณะด าเนินการท าหนังสือขอ
หารือต่อส านักงานคณะกรรการ
อุดมศึกษาเรื่องการปรับหลักสูตร
สาขาวิชาภู มิสารสนเทศให้ ใช้
เกณฑ์ งบสนั บสนุ นวิจั ย และ
ผลงานทางวิชาการให้เหมือนกับ
หลั กสู ตรอ่ื น  ๆ ภายในคณ ะ 
เนื่องจากหลักสูตรภูมิสารสนเทศ
เป็ นหลั กสู ตรบู รณาการและ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่เปิดหลักสูตร
นี้ ได้ ใช้ เกณ ฑ์ เช่ น เดี ย วกั บ
ห ลั ก สู ต ร อ่ื น  ๆ  ใน ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ท าหนังสือหารือหารือ
ต่อส านักงานคณะกรร
การอุดมศึกษา 

หนังสือหารือหารือต่อ
ส านักงานคณะกรรการ
อุดมศึกษา 

มี หนั งสื อหารื อ
หารือต่อส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ก า ร
อุดมศึกษา 

พ.ย. 61  รองคณ บ ดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และประกัน
คุณภาพ 

คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 3 
ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

1. จัดท าเอกสาร / 
ค ลิ ป วิ ดี โ อ 
ประกอบโครงการ
บริ การวิ ช าการ
เผยแพร่ ผ่ านสื่ อ
สังคม 

1) จั ดตั้ งคณะท างานในการ
จัดท าสื่อและประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์และออฟไลน์ 

(1) จัดตั้งคณะท างานในการ
จัดท าสื่อและประชาสัมพันธ์
โครงการบริการวิชาการผ่าน
สื่ อสั งคมออน ไลน์ และ
ออฟไลน์ 
 
 
 
(2) กิ จกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการที่ ได้รับการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. คณะท างานในการ
จั ด ท า สื่ อ แ ล ะ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์
โค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์และออฟไลน์ 
 
 
2. ร้อยละของกิจกรรม
หรือโครงการบริการ
วิ ชาการที่ ได้ รั บการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. มี คณะท างาน 
จ านวน 1 ชุด ใน
การจัดท าสื่อและ
ประชาสั ม พั น ธ์
โครงการบริ การ
วิ ชาการผ่ านสื่ อ
สังคมออนไลน์และ
ออฟไลน์ 
2. จ านวนกิจกรรม
ห รื อ โค ร ง ก า ร
บริการวิชาการที่
ได้รับการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 
ของกิจกรรมหรือ
โครงการทั้ งหมด
ของคณะ 

ต ล อ ด ปี
การศึกษา 

รองคณ บ ดี
ฝ่ายวิจัยและ
บ ริ ก า ร
วิชาการ 

คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 4 
การท านุ บ ารุ ง
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
 

1. จั ดท าปฏิ ทิ น
วั ฒ น ธรรม ของ
ค ณ ะ  เ พ่ื อ จั ด
โ ค ร ง ก า ร ใ ห้
สอดคล้องกับสังคม  
ชุมชน  ที่เป็นเมือง
ท่ อ งเที่ ย ว  โด ย
ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภายนอก 
 

1) จัดท าปฏิทินวัฒนธรรม (1) แต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด้ า น ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 

1. คณะกรรมการด้าน
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1. มีคณะกรรมการ 
จ านวน 1 ชุดที่เป็น
ตั ว แ ท น จ า ก
ห ลั ก สู ต ร  เป็ น
กรรมการฝ่ายท านุ
บ า รุ ง ศิ ล ป - 
วัฒนธรรมอย่ าง
น้อยหลักสูตรละ 1 
คน 

ส.ค. 61 หน่วยพัฒนา
นักศึกษา 

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

 (2) จัดท าปฏิทินวัฒนธรรม
ของคณะเพ่ือให้สอดคล้อง
กับชุมชน 
 

2. ปฏิทินวัฒนธรรม
ข อ ง ค ณ ะ เพ่ื อ ให้
สอดคล้องกับชุมชน 
 

2 .  มี ป ฏิ ทิ น
วั ฒ น ธรรม ของ
คณ ะ จ านวน  1 
เล่ม 

   

 (3) มีกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมถิ่นใต้ 
และวัฒนธรรมถิ่นอ่ืน ๆ  
 

3. กิจกรรมด้านการ
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป -
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
วัฒนธรรมถิ่นอ่ืน ๆ 

3 . มี กิ จ ก รรม ที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ถิ่นใต้และถิ่นอ่ืน ๆ 
อ ย่ า ง น้ อ ย  2 
โครงการ 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่  5 
การบริหารจัดการ 

1. ควรปรับค าในวิสัยทัศน์
ให้สามารถสื่อความหมายได้
ตรงตาม เจตนารมณ์ ที่
ต้องการ 

1) ประชุมกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือทบทวนและปรับ
วิสัยทัศน์ใหม่ 
 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจั ดท าแผนกลยุ ทธ์         
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

วิสั ยทั ศน์ ใหม่ ของ
คณะ 

วิ สั ย ทั ศ น์
ใหม่ของคณะ 
จ า น ว น  1 
วิสัยทัศน์ 

ต.ค. – ธ.ค. 
61 

ผู้บริหารคณะ คณบดี 

 

2. ควรปรับองค์ประกอบ
ของแผนกลยุทธ์โดยเฉพาะ
ตัวชี้ วัด ควรเป็นตัวชี้ วัด
เป้าประสงค์ที่ส าคัญจริง ๆ 
ไม่ใช่ตัวชี้วัดกลยุทธ์และ
ตั วชี้ วัดเหล่ านั้ นจะต้ อง
สอดคล้องกับตัวชี้วัดของ
มหาวิ ทยาลั ยในส่ วนที่
คณะฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง 

1) ประชุมกรรมการบริหาร
คณะเพ่ือทบทวนและปรับ
แผนกลยุทธ์คณะ 
 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจั ดท าแผนกลยุ ทธ์         
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

แผนกลยุทธ์คณะ แผนกลยุทธ์
คณะ จ านวน 
1 แผน 

ต.ค. – ธ.ค. 
61 

ผู้บริหารคณะ คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่  5 
การบริหารจัดการ 

3. การจัดท าแผนกล
ยุทธ์ทางการเงิน ควร
ระบุ งบ ป ระม าณ ที่
จะต้องใช้จ่ายในแต่ละปี
ให้ชัดเจน (ได้มาจากการ
วิเคราะห์งบประมาณที่
จ าเป็นต้องใช้ในแต่ละ
โครงการ/กิจกรรมในแต่
ล ะปี  จ ากนั้ น  ระบุ
งบประมาณรายรับจาก
แ ห ล่ งต่ า ง  ๆ  ห าก
งบประมาณรายรับที่
ระบุไม่เพียงพอที่จะใช้
จ่ายในแต่ละปีก็ก าหนด
กลยุทธ์การหาเงินใน
ส่วนที่ขาด) 

1) ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิ นของคณ ะตาม
รูปแบบที่ก าหนด โดยให้มี
ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง
ในแต่ละปี 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน 
จ า น ว น  1 
แผน 

ต.ค. – ธ.ค. 
61 

ผู้บริหารคณะ คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่  5 
การบริหารจัดการ 

4. แผนการบริหารความ
เสี่ ยง ควรวิ เคราะห์
ความเสี่ยงให้ครอบคลุม
ในทุ กด้ านตามระบบ 
COSO เป็นอย่างน้อย 

1) จัดตั้ งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ ยงเพ่ื อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งครอบคลุม
ถึงประเด็นของการบรรลุ
ประเด็นยุทธศาสตร์ทุก
ประเด็น และความท้าทาย
ในอนาคต 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการการ
จั ด ท า แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์          
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

แผนการบริหารความ
เสี่ยง 

แ ผ น ก า ร
บริหารความ
เสี่ยง จ านวน 
1 แผน 

ต.ค. – ธ.ค. 
61 

ผู้บริหารคณะ คณบดี 

 5. การจัดท า KM ควร
ด าเนินการให้ครอบคลุม
ทั้งระบบของ KM  

1) ประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือออกแบบกระบวนการ
และโครงสร้างในการ
ด าเนินการจัดท า KM  

(1) ประเมินผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ภายในคณะ 

ร้อยละของบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 100 
ของบุคลากร
ทั้ งหมดของ
คณะ 

ต ล อ ด ปี 
2562 

รองฝ่ ายวิ จั ย
แ ล ะ บ ริ ก า ร
วิชาการ 

คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

6. แผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ในส่วนของแผน
บ ริ ห า ร บุ ค ล าก ร ค ว ร
วิเคราะห์อัตราก าลังปัจจุบัน 
แนวโน้มอัตราก าลังอนาคต 
และด าเนินการวางแผนการ
ให้ ได้ มาซึ่ งอัตราก าลั งที่
เพียงพอ ทั้ งปั จจุบันและ
อนาคต ส่ วนแผนพัฒนา
บุ คลากรควรใช้ วิ ธี ก าร 
BOTTOM UP คื อ  ใ ห้
บุคคลากรแต่ละคนจัดท า
แผนพัฒนาตนเองโดยควร
พัฒนาให้ครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย คือ 
ความรู้เรื่องศาสตร์ที่ตนเอง
สอน  ความรู้เรื่องหลักสูตร  
ความรู้เรื่องการจัดการเรียน
การสอน ความรู้เรื่องการวัด 

1) ให้หลักสูตร โปรแกรม
วิชา และส านักงานคณบดี 
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
แต่ละปี ให้ เหมาะสมกับ
ลักษณะของกลุ่มบุคลากร 
2) ประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ของคณะตามรูปแบบที่
ก าหนด โดยให้ มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของหน่วยงานภายในคณะ 
3) ก าหนดให้บุคลากรทุก
คนต้องเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาบุคลากรอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 

(1) โค ร งก าร พั ฒ น า
ศั ก ย ภ า พ ค ว า ม รู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

1. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
บุ ค ล า ก ร ส า ย
สนับสนุนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ 
 

ร้ อ ย ล ะ  100 
ของบุ คลากร
สายสนับสนุน
ทั้ งห ม ด ข อ ง
คณะ 
 
 
 

ต ล อ ด ปี 
2562 

หน่วยบุคคล 
 
 
 

คณบดี 
 
 
 

(2) โครงการค่ายพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ 

2. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
อ าจ ารย์ เข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

ร้อยละ 50 ของ
อาจารย์เข้าร่วม
โครงการ 

ต ล อ ด ปี 
2562 

คณบดี คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการปรับปรุง 

กิจกรรม/โครงการ
ตามแนวทางการ

ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

 และประเมินผล ความรู้เรื่องการ
วิจัย ทักษะภาษาอังกฤษ  ทักษะ
เทคโนโลยี ความรู้การท าผลงาน
ทางวิ ชาการ การเพ่ิ มคุณวุฒิ
การศึกษา เป็นต้น จากนั้นคณะฯ 
น าแผนการพัฒนาตนเองของแต่
ละคนมาจัดท าเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรของคณะฯ ในภาพรวม
ของคณะ 

       

 7. ให้การประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานปกติ  โดย
ใช้แผนกลยุทธ์เป็นเครื่องมือใน
การบริหารงาน 
 

1) ประชุมผู้บริหารที่รับผิดชอบ
องค์ ประกอบต่ าง ๆ ให้ ปรับ
วิธีการด าเนินโครงการตามแผน
กลยุทธ์คณะให้สอดคล้องกับ
เกณฑ์ประกันคุณภาพ 
2) ป ระชุ ม ห ารื อ ร่ ว ม กั บ
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบต่าง  ๆ
ของคณะเพ่ื อหาแนวทางการ
ด าเนินงานร่วมกนั 

( 1 )  ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการด้านประกัน
คุ ณ ภ าพ การศึ กษ า
ภายในคณะ 

ร้อยละของอาจารย์
เข้าร่วมประชุม 

ร้ อ ยละ  80 
ของอาจารย์
เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุม 

ต ล อ ด ปี 
2562 

รองคณบดีฝ่าย
วิ ช าการและ
ประกันคุณภาพ 
ผู้ ช่ วยคณ บดี
ฝ่ ายวิ ช าการ
แ ล ะป ระกั น
คุณภาพ 

คณบดี 
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องค์ประกอบ 
ข้อเสนอแนะ 

จากการประเมิน 
แนวทางการ

ปรับปรุง 
กิจกรรม/โครงการตาม
แนวทางการปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ 

8. ควรจัด Priority การบริหาร
จัดการโดยให้ความส าคัญกับ
การผลิตบัณฑิตเป็นอันดับ
แรก และในการวิจัยและการ
บริการวิชาการควรใช้วิธีการ
วิจัยแบบ PAR เพ่ือพัฒนาหรือ
แก้ ปั ญหาสั งคมในส่ วนที่
คณะฯ เข้าไปเกี่ยวข้อง 

1) ประชุมผู้บริหารที่
รั บ ผิ ด ช อ บ
องค์ประกอบต่าง ๆ ให้
ท าความเข้ าใจและ
ทบ ทวนกิ จกรรม /
โครงการ 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจั ดท าแผนกลยุ ทธ์          
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ร้อยละของผู้ บริหาร
คณะที่เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 100 
ของผู้บริหาร
คณ ะที่ เข้ า
ร่วมโครงการ 

ต.ค. – ธ.ค. 
61 

ผู้บริหารคณะ คณบดี 

 9. การแก้ปัญหาหรือพัฒนา
คณะฯ ควรพิจารณาระบบ
ใหญ่ ให้ เข้าใจและตัดสินใจ
แก้ ปั ญ ห าและพั ฒ นาใน
ประเด็ นที่ ส าคั ญ ที่ ส่ งผล
กระทบในภาพรวมอย่ าง
แท้จริง 

1) ทบทวนปรับแผน 
กลยุทธ์คณะ และจัด
ประชุมคณะกรรมการ
บ ริ ห า รค ณ ะ เพ่ื อ
พิ จารณ าโครงการ
แก้ปัญหา/พัฒนาคณะ
ในแผนประจ าปี  โดย
เน้นความสอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์คณะ 

(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจั ดท าแผนกลยุ ทธ์          
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

ร้อยละของบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ 

ร้อยละ 100 
ของบุคลากร
เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

ต.ค. – ธ.ค. 
61 

ผู้บริหารคณะ คณบดี 
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เป้าหมายผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร   ประจ าปีการศึกษา 2559-2561 
คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

องคป์ระกอบ/ตวับง่ช้ี 

เป้าหมายผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร    

ภาษาองักฤษ สวสัดิการสงัคม 
ภาษาองักฤษ 
เพ่ืองานบริการ 

ภมิูสารสนเทศ รฐัประศาสนศาสตร ์ ภาษาไทย 
สงัคมศาสตร ์
เพื่อมคัคเุทศก ์

และการท่องเท่ียว 
การพฒันาชมุชน 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

องคป์ระกอบท่ี 1   การก ากบัมาตรฐาน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ตวับ่งชี ้1..1  จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำหลกัสูตร   ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ตวับ่งชี ้1..2  คุณสมบตัขิองอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูร   ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 
ตวับ่งชี ้1.11 กำรปรบัปรุงหลกัสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำทีก่ ำหนด 

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

ตวับ่งชี ้1.12 กำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมตวับ่งชี้
ผลกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรประกนัคุณภำพหลกัสูตร
และกำรเรยีนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษำแห่งชำต ิ

ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน ผ่าน 

องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต 4.47 4.26 4.26 ไม่รบั
ประเมิน 

ไม่รบั
ประเมิน 

ไม่รบั
ประเมิน 

ไม่รบั
ประเมิน 

4.34 4.35 ไม่รบั
ประเมิน 

3.83 3.88 4.62 4.22 4.30 4.79 4.90 4.90 4.95 4.18 4.40 4.34 4.81 4.84 

ตวับ่งชี ้2.1 คุณภำพของบณัฑติปรญิญำตร ีโท และ
เอก ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษำ
แห่งชำต ิ

4.94 4.68 4.68 ไมร่บั
ประเมนิ 

ไมร่บั
ประเมนิ 

ไมร่บั
ประเมนิ 

ไมร่บั
ประเมนิ 

4.51 4.50 ไมร่บั
ประเมนิ 

4.33 4.30 4.77 4.58 4.60 4.96 4.89 4.89 4.90 4.74 4.80 4.90 4.78 4.84 

ตวับ่งชี ้2.2 รอ้ยละของบณัฑติปรญิญำตรทีีไ่ดง้ำน
ท ำหรอืประกอบอำชพีอสิระภำยใน 1 ปี 

4.00 3.85 3.85 ไมร่บั
ประเมนิ 

ไมร่บั
ประเมนิ 

ไมร่บั
ประเมนิ 

ไมร่บั
ประเมนิ 

4.17 4.20 ไมร่บั
ประเมนิ 

3.33 3..45 4.47 3.86 4.00 4.62 4.92 4.92 5.00 3.63 4.00 3.77 4.84 4.84 

องคป์ระกอบท่ี 3 นักศึกษา 3.00 3.67 3.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.33 3.00 3.00 3.00 3.33 3.33 3.00 3.00 3.00 2.67 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
ตวับ่งชี ้3.1 กำรรบันกัศกึษำ 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
ตวับ่งชี ้3.2 กำรส่งเสรมิและพฒันำนกัศกึษำ 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
ตวับ่งชี ้3.3 ผลทีเ่กดิกบันกัศกึษำ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์ 2.00 3.33 3.33 2.56 2.56 2.56 2.33 3.11 4.00 1.85 2.74 3.30 3.30 3.30 3.67 2.19 2.00 2.44 2.67 2.89 3.00 3.17 4.09 4.09 
ตวับ่งชี ้4.1 กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 
ตวับ่งชี ้4.2 คุณภำพอำจำรย์ 0.00 3.00 3.00 1.67 1.67 1.67 0.00 3.33 5.00 0.56 2.22 3.89 3.89 3.89 4.44 0.56 0.00 0.33 3.00 2.67 300 3.52 4.26 4.26 
4.2.1 รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีม่ี
คุณวฒุปิรญิญำเอก 

0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 5.00 4.17 5.00 5.00 

4.2.2 รอ้ยละของอำจำรยป์ระจ ำหลกัสตูรทีด่ ำรง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 1.67 1.67 1.67 1.67 1.67 3.33 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.39 2.78 2.78 
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องคป์ระกอบ/ตวับง่ช้ี 

เป้าหมายผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลกัสูตร    

ภาษาองักฤษ สวสัดิการสงัคม 
ภาษาองักฤษ 
เพ่ืองานบริการ 

ภมิูสารสนเทศ รฐัประศาสนศาสตร ์ ภาษาไทย 
สงัคมศาสตร ์
เพื่อมคัคเุทศก ์

และการท่องเท่ียว 
การพฒันาชมุชน 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ปี  
2559 

ปี  
2560 

ปี  
2561 

ต ำแหน่งทำงวชิำกำร 
4.2.3 ผลงำนวชิำกำรของอำจำรยป์ระจ ำ
หลกัสตูร 

0.00 4.00 4.00 5.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1.00 4.00 3.00 4.00 5.00 5.00 5.00 

ตวับ่งชี ้4.3 ผลทีเ่กดิกบัอำจำรย ์ 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 4.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

3.75 3.75 3.75 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.75 3.75 3.75 3.50 4.25 3.50 3.50 3.50 2.75 3.25 3.50 4.00 4.00 4.00 

ตวับ่งชี ้5.1 สำระของรำยวชิำในหลกัสูตร 4.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 
ตวับ่งชี ้5.2 กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำร
จดักำรเรยีนกำรสอน 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

ตวับ่งชี ้5.3 กำรประเมนิผูเ้รยีน 
 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

ตวับ่งชี ้5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลกัสูตรตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษำ 

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 

ตวับ่งชี ้6.1 สิง่สนบัสนุนกำรเรยีนรู้ 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 4.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 
คะแนนเฉล่ีย 2-6 3.23 3.73 3.73 3.06 3.06 3.15 3.00 3.39 3.59 3.05 3.38 3.51 3.55 3.56 3.93 3.24 3.22 3.40 3.07 3.23 3.37 3.63 3.91 3.92 
ผลการประเมิน ดี ดี ดี ดี ดี ดี ปาน

กลาง 
ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี ดี 

 
 

 
ผลการประเมิน 

คะแนน ระดบัคณุภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปำนกลำง 
3.01-4.00 ด ี
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4.01-5.00 ดมีำก 



 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561              
หน้าที่ 40 

เป้าหมายผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ตามตัวบ่งชี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ประจ าปีการศึกษา  2559-2561 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ปีการศึกษา 

2559 2560 2561 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 2.48 2.41 2.66 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 3.23 3.44 3.57 
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 0.97 1.32 1.71 
ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0.65 0.66 0.68 
ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

0.00 0.00 0.00 

ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี 5.00 4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 2.52 4.23 4.23 
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 0.89 3.22 3.22 
ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 1.68 4.47 4.47 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 5.00 5.00 5.00 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ เอกลักษณ์ของคณะ 

5.00 5.00 5.00 

ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบการประกันคณุภาพหลักสูตร 5.00 5.00 5.00 
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี ้ 3.26 3.62 3.74 

 
 

คะแนน ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 พอใช้ 
3.51 - 4.50 ด ี
4.51 - 5.00 ดีมาก 

 


