
 

 
 
 
 

 
 

องคประกอบและตัวบงชี ้
เปาหมาย สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการประเมิน  

ของคณะกรรมการ ป 2551 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

 

ผูรับผดิชอบ 

1. มาตรฐานดานการเรียนการสอน     

ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

 1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึง

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุก

หลักสูตร  

 2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการ

เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร  

 3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน

เพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

 4. มีการจัดการ เรี ยนการสอนที่มีความยืดหยุนและ

หลากหลายที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  

 5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพ

การเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุก

หลักสูตร  

ระดับ 7 ควรสนับสนุนและสงเสริมใหอาจารย

ในสาขาทุกคนจัดทําสื่อการเรียนรูที่

ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง เชน E-

Learning, Web page ฯลฯ 

 

ควรเพิ่มประเด็นประเมินอาจารยผูสอน

เกี่ยวกับสิ่ งสนับสนุนการเรียนรูทุก

รายวิชา 

 

 

 

 

 

สงเสริมใหคณาจารยในสาขาวิชา 

จัดทําสื่อการเรียนรูทุกรายวชิา 

 

 

 

จัดทํางานวิจยัรวมกับคณะฯ  

ในการประเมนิอาจารยผูสอนเกี่ยวกับ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา 

 

 

 

 

 

คณาจารยทกุคน 

 

 

 

 

ฝายกจิการนักศึกษา 

ผศ.เบญจวรรณ เลาลลิต 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศกึษาของสาขาวิชานิเทศศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ 
ประจําปการศึกษา 2552 ( 1 มิถุนายน 2552  -   31 พฤษภาคม 2553) 
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ผูรับผดิชอบ 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู เ รียนในเรื่อง

คุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร  

 7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนา

ผูเรียนอยางตอเนื่อง 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกรและ

ชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

 1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน

ชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุก

หลักสูตร  

 2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรู

และทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง โดยผูทรงคุณวุฒิ 

หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร มีการจัดโครงการ 

กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดใน

หลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงาน

ภายนอก  

3. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒหิรือชุมชน

ภายนอกสถาบันทุกหลักสตูร  

ระดับ 4 ควรจัดทําแบบประเมิน เพื่อประเมิน 

ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินการ

การจัดกิจกรรมที่ไดรับการสนับสนุน

จากผูทรงคุณวุฒิ หรือชุมชน 

 

ประเมิน ตรวจสอบ และติดตามการ

ดําเนินงานกิจกรรมทุกกิจกรรม 

ที่ไดรับการสนับสนุนจาก

ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชน 

 

คณาจารยทกุคน 
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 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของ

บุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร   

ตัวบงชี้ที่ 1.3 จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวน

อาจารยประจํา 

-ไมประเมนิ ควรมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขา

มาเรียนในสาขาวิชาใหมากขึ้น 

 

รวมกับคณะฯไปแนะแนวใหกับ

นักเรียนในโรงเรียนตางๆและจัดทํา

สื่อโปสเตอรของสาขาวิชานิเทศ

ศาสตรเพื่อประชาสัมพันธ 

 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

อ.กนกพร เอกกะสินสกุล 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.4 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีวฒุิ

ปริญญาตรี ปริญญาโทปริญญาเอกหรือเทยีบเทาตออาจารย

ประจําสาขาวชิา 

ระดับ 1 

 

 

ควรสงเสริมใหอาจารยในสาขาไดศึกษา

ตอในวุฒิการศึกษาปริญญาเอกใหมาก

ขึ้น 

 

อาจารยในสาขาวิชา จํานวน 1 คน

กําลังศึกษาตอในระดบัปริญญาเอก 

 

ผศ.บุษยากร  

ตีระพฤติกุลชัย 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.5 สัดสวนของอาจารยประจําสาขาวิชาที่ดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย ตออาจารยประจําสาขาวิชา 

ระดับ 1 ควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานทาง

วิชาการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 

 

อาจารยในสาขาวิชาจํานวน 3 คน 

จัดทําผลงานทางวิชาการเพื่อเขาสู

ตําแหนงทางวชิาการ 

 

ผศ.สุวรรณี  โพธิศรี 

ดร.ปองปรารถน  

สุนทรเภสัช 

อ.สุดจินดา ปานคํา 

ดร.ปองปรารถน  

สุนทรเภสัช 
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ตัวบงชี้ที่ 1.6 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา

สาขาวิชาทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ  

1.  อาจารยประจําสาขาวิชาเขารวมการพัฒนาดานความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียน

การสอน  

2. อาจารยประจําสาขาวิชาทําโครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

นวัตกรรมใหมๆ ในดานการเรียนการสอนเพื่อขอรับทุน 

3.  สาขาวิชาไดรับประมาณสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา  

4.  มีผลงานวิจยัดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวที

แลกเปลี่ยนและเผยแพร ผลงานวิจยัดานการเรียนการสอน

และนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งภายในหรอืภายนอก

มหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ  

5.  มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอน

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  

 4 ขอ ควรเนนประเด็นปญหาการวิจัยเกี่ยวกับ

การนําวิธีการเรียนการสอนแบบใหม 

หรือสื่อ/นวัตกรรมใหม ๆ มาใชในการ

เรียนการสอน มากกวาจะเนนการวิจัย

เชิงสํารวจความพึงพอใจอยางเดียว 

 

จัดทําผลงานวจิัยในชั้นเรยีนที่พัฒนา

รูปแบบการเรยีนการสอน จาํนวน 2 

เรื่อง 

 

อ.กนกพร เอกกะสินสกุล 

ดร.ปองปรารถน  

สุนทรเภสัช 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.7 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงาน

ทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 60 ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 

และควรสงเสริมใหนักศกึษาเปน

ผูประกอบการอิสระ 

จัดโครงการพฒันานักศกึษาใหมี

ทักษะในการประกอบอาชพีอิสระ

จํานวน 3 โครงการ  

คณาจารยทกุคน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.8 รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดรับ

เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

รอยละ 75 ควรจัดโครงการพัฒนานักศึกษาใหมี

ทักษะในการประกอบอาชีพอิสระ 

และควรสงเสริมใหนักศกึษาเปน

ผูประกอบการอิสระ 

จัดโครงการพฒันานักศกึษาใหมี

ทักษะในการประกอบอาชพีอิสระ

จํานวน 3 โครงการ  

คณาจารยทกุคน 

ตัวบงชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 

ผูประกอบการและผูใชบัณฑติ 

คาเฉลี่ย 3.50    

ตัวบงชี้ที่ 1.10 รอยละของนกัศึกษาและศษิยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกยีรติ

คุณยกยองในดานวิชาการ วชิาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา 

สุขภาพ ศิลปะ และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน

ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

รอยละ 

0.030 

 สงเสริมและสนับสนุนใหนกัศึกษา 

สงผลงานเขาประกวด 

คณาจารยทกุคน 
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2. มาตรฐานดานกิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา     

ตัวบงชี้ที่ 2.1 มีการจัดบริการแกนักศกึษาและศิษยเกา 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนกัศึกษาและจดัทํา

ขอมูลของนักศึกษา 

2. มีการแตงตัง้อาจารยที่ปรึกษา 

3. มีการจัดบรกิารใหคําที่ปรึกษาแกนกัศึกษาโดยมกีาร

กําหนดเวลาในการเขาพบนกัศึกษา มกีารใหคําปรึกษา

แนะนํา มีการนําปญหาของนักศึกษาเขาทีป่ระชุมอาจารย

เพื่อการแกไข 

4. มีการจัดบรกิารดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการ

พฒันาการเรียนรูของนักศึกษา  

5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและ

ศิษยเกา  

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแก

นักศึกษาและศิษยเกา  

7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตน

เปนประจําทกุป นําผลการประเมินคุณภาพของการ

ใหบริการมาพฒันาการจัดบรกิารแกนกัศึกษาและศษิยเกา 

ระดับ 7  

 

ควรมีการประเมินคุณภาพของการ

ใหบ ริการทั้ ง  5  เ รื่ อง  เมื่ อ สิ้นสุดป

การศึกษา เพื่อนําผลมาปรับปรุงในป

ตอไป 

 

ควรมีการสํารวจความตองการจําเปน

แยกเปนของสาขา 

 

 

 

จัดทําการประเมินคุณภาพการ

ใหบริการทั้ง 5 เรื่อง เมื่อสิ้นสุดภาค

การศึกษา เพื่อนําผลมาปรับปรุงการ

ใหบริการ 

 

รวมกับฝายกิจการนักศึกษาจดัทํา

รายงานวจิัยการสํารวจความจําเปน

ของนักศึกษา 

 

 

คณาจารยทกุคน 

 

 

 

 

คณาจารยทกุคน 
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องคประกอบและตัวบงชี ้
เปาหมาย สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการประเมิน  

ของคณะกรรมการ ป 2551 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงชี้ที่ 2.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศกึษาที่ครบถวน

และสอดคลองกับคุณลักษณะของบณัฑติที่พึงประสงค 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง

กับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

2. มีการสงเสริมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุก

ประเภท โดยอยางนอยตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้     

            - กิจกรรมวิชาการ  

     - กิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ  

     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม  

     - กิจกรรมนันทนาการ  

     - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือ

กิจกรรมนักศึกษาของสาขาวิชาทุกสิ้นปการศึกษา  

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่

พัฒนานักศกึษาอยางตอเนื่อง 

   

 

 

จัดกิจกรรมนกัศึกษาครบ 5 ประเภท 

และมีการประเมินผลทุกโครงการ 

 

 

 

คณาจารยทกุคน 
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องคประกอบและตัวบงชี ้
เปาหมาย สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการประเมิน  

ของคณะกรรมการ ป 2551 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

 

ผูรับผดิชอบ 

3. มาตรฐานดานการวิจัย     

ตัวบงชี้ที่ 3.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่ไดรับทนุทํา

วิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 

 5 ทาน คณาจารยประจําสาขาควรหาทุนทําวิจยั 

หรือทุนงานสรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัย 

คณาจารยในสาขาวิชาหาทุนวิจัย

ภายนอกมหาวทิยาลัยเพิ่มขึ้น 

คณาจารยทกุคน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจาก

ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

สาขาวิชา 

25,000 

บาท/คน 

 

สนับสนุนใหคณาจารยหาเงนิสนับสนุน

งานวิจยัจากภายนอกมหาวทิยาลัยเพิ่ม 

คณาจารยในสาขาวิชาหาทุนวิจัย

ภายนอกมหาวทิยาลัยเพิ่มขึ้น 

คณาจารยทกุคน 

ตัวบงชี้ที่ 3.3 จํานวนของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา

หรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ

และในระดับนานาชาต ิ

 1 เรื่อง สนับสนุน สงเสริมใหคณาจารยในสาขา

นําผลงานวิจัยไปตีพิมพเผยแพร หรือ

นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ 

 

สงเสริมใหคณาจารยในสาขาวิชานํา

ผลงานวิจัยไปเผยแพรหรือนาํไปใช

ประโยชน 

คณาจารยทกุคน 
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องคประกอบและตัวบงชี ้
เปาหมาย สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการประเมิน  

ของคณะกรรมการ ป 2551 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

 

ผูรับผดิชอบ 

4. มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม      

ตัวบงชี้ที่ 4.1 จํานวนอาจารยประจําสาขาวิชาที่มีสวนรวม

ในการบริการทางวิชาการแกสังคมเปนทีป่รึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 3 คน ควรทําอยางตอเนื่อง  

 

สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยมี

สวนรวมในการบริการวิชาการแก

สังคม  

คณาจารยทกุคน 

ตัวบงชี้ที่ 4.2 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

และวิชาชพีทีต่อบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน และประเทศชาติ 

 3 กิจกรรม  จัดกิจกรรมหรอืโครงการบริการ

วิชาการไมนอยกวา 3 กิจกรรม 

คณาจารยทกุคน 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ

ที่เชื่อมโยงและบูรณาการการบริการวิชาการแกสังคมเขากับ

การเรียนการสอน หรือการวจิัย หรือการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

 3 กิจกรรม   จัดกิจกรรมหรอืโครงการบริการ

วิชาการที่มีการบูรณาการเขากับการ

เรียนการสอน การวิจยั หรือการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมไมนอยกวา  

3 กิจกรรม 

คณาจารยทกุคน 
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องคประกอบและตัวบงชี ้
เปาหมาย สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการประเมิน  

ของคณะกรรมการ ป 2551 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

 

ผูรับผดิชอบ 

5. มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการ     

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

และสามารถผลักดันใหสาขาวิชามีพัฒนาการ 

เกณฑมาตรฐาน :  ขอ  

1. มีการประชุมคณะกรรมการสาขาวิชาเปนประจําตาม

แผนการประชุม โดยในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขา

รวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80  

2. มีการกําหนดเปาหมาย ทิศทาง และยุทธศาสตรของ

สาขาวิชา 

3. มีการมอบหมายการดําเนนิการตามภารกิจแกบุคลากร

ของสาขาวิชา 

4. มีการสงเสริม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินตามภารกิจ และจัดทาํรายงานผลการดําเนินงาน 

5. มีการนําผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดําเนินตามภารกิจ และจัดทาํรายงานผลการดําเนินงาน 

6. มีการดําเนนิงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริม

การบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองคกร 

 

 

 

6 ขอ   

 

 

ประธานสาขาวิชาฯมีการดําเนินงาน

โดยใชหลักธรรมาภิบาล และสงเสริม

การบริหารงานโดยใชหลักธรรมา- 

ภิบาลทั่วทั้งองคกร 

 

 

 

 

ประธานสาขาวิชาฯ 
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องคประกอบและตัวบงชี ้
เปาหมาย สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการประเมิน  

ของคณะกรรมการ ป 2551 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงชี้ที ่5.2 ภาวะผูนาํของผูบริหารทกุระดับของสถาบนั 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารสาขาวิชาที่เปนระบบ  

โปรงใส ตรวจสอบได  

2. ผูบริหารสาขาวิชาดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาล

และใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชนของ

มหาวิทยาลัยและผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. ผูบริหารสาขาวิชาไดรับการประเมินศักยภาพและผลการ

ปฏิบัติงานดวยกระบวนการและวิธีการที่ชัดเจนและเปนที่

ยอมรับในคณะ 

4. ผูบริหารสาขาวิชานําผลการประเมิน และผลการ

ปฏิบัติงานมาพัฒนาการบรหิารและการจดัการจนเกิด

ความกาวหนา 

ระดับ 4   

 

ผูบริหารสาขานําหลักธรรมาภิบาลมา

ใชในการบริหารงาน 

 

 

ประธานสาขาวิชาฯ 

ตัวบงชี้ที่ 5.3  การพัฒนาสาขาวิชาใหเปนองคการแหงการ

เรียนรู 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีการทบทวนและจดัทําแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสู

องคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพรให

ประชาคมของสาขาวิชารับทราบ   

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ระดับ 2   

 

 

ในการจัดทําแผนการจัดการความรู ควร

กําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามแผนให

ชัดเจน และวัดไดอยางเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

จัดทําแผนการจัดการความรู ที่มี

เปาหมาย ตวับงชี้อยางชัดเจน 

 

 

 

คณะกรรมการสาขาวิชา 

คณาจารยทกุคน 
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องคประกอบและตัวบงชี ้
เปาหมาย สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการประเมิน  

ของคณะกรรมการ ป 2551 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

 

ผูรับผดิชอบ 

ความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50  

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบ

ความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100  

4. มีการติดตามประเมินผลความ สําเร็จของการจัดการความรู 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา

กระบวนการจดัการความรูใหเปนสวนหนึง่ของกระบวนงาน

ปกติและปรับปรุงแผนการจดัการความรู  

ตัวบงชี้ที่ 5.4 ศักยภาพของระบบฐานขอมลูและสารสนเทศ

ที่เกี่ยวของกับบริหาร การเรียนการสอน การบริการวิชาการ

แกสังคม และการวิจยั ของสาขาวิชา 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีแผนการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. มีการดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

3. มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูล  

4. มีการนํ าผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

ฐานขอมูลมาปรับปรุง  

5. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสาขาวิชากับระบบ

ฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย 

 

 

ระดับ 5  

 

 

 

ควรปรับปรุง รูปแบบในการจัดเก็บ

ข อ มู ล  เ พื่ อ ใ ห ส า ม า ร ถ นํ า ม า ใ ช

สนับสนุนการดําเนินงานของสาขาได

อยางเปนรูปธรรม 

 

 

 

 

 

จัดเก็บของมูลของสาขาวิชาใหชัดเจน 

 

 

 

 

คณาจารยทกุคน 

นายณัฐวุฒิ สงคราม 

นายเคลือณรงค หนอคํา 
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องคประกอบและตัวบงชี ้
เปาหมาย สิ่งที่ควรปรับปรุงจากการประเมิน  

ของคณะกรรมการ ป 2551 

แนวทางการปรับปรุงและพฒันา 

 

ผูรับผดิชอบ 

ตัวบงชี้ที่ 5.5 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตวับงชีแ้ละ

เปาหมายระดบัองคกรสูระดับบุคคล 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีการกําหนดเปาหมาย ตัวบงชี้ตามภารกิจของสาขาวิชา 

2. มีการกําหนดแนวทาง  และแผนการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร 

3. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามเปาหมาย และตัวบงชี้

ของบุคลากร 

4. มีการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่

กําหนด 

5. มีการสรุปผลการประเมิน และนําผลการประเมินไป

เชื่อมโยงกับการสรางแรงจูงใจ 

ระดับ 5  

 

 

ในการติดตามการดําเนินงานตามแผน 

ควรนํ า ข อ มู ล ก า ร ร า ย ง านก า ร ใ ช

งบประมาณรายไตรมาสที่ คณะได

ดําเนินการมาจัดทําขอมูลสรุปผลให

ม อ ง เ ห็ น เ ป า ห ม า ย ที่ ไ ด จ า ก ก า ร

ดําเนินการวาบรรลุเปาหมายหรือไม

อยางชัดเจน และรวบรวมขอมูลสรุปใน

แตละไตรมาสมาจัดทํารายงานประจําป

ของสาขา 

 

 

 

 

จัดทํารายงานการใชงบประมาณเปน

รายไตรมาส 

 

 

 

ประธานสาขาวิชาฯ 

เลขานุการสาขาวิชาฯ 
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6. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ     

ตัวบงชี้ที่ 6.1 มีระบบและกลไกในการประกันคณุภาพในที่

เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ 

เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสาขาวิชา 

2. มีการกําหนดมาตรฐานตวับงชี้  และเกณฑคุณภาพที่

สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

3. มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้ง

การควบคุมคณุภาพการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิ

คุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา  

4. มีการนําผลการประเมินคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุง 

การดาํเนนิงาน  

5. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศกึษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล สาขาวิชา  

คณะ และสถาบัน 
 

 

 

ระดับ 5  

 

 

1. ในคูมือประกันคุณภาพของสาขายัง

ไมไดสื่อถึงระบบและกลไกของสาขา 

แ ต เ ป น ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ใ น ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย สาขาควรแกไขใหเปน

บริบทของสาขาใหครบสมบูรณ 

2 .  จากฐานขอมูลที่มีอยู   สาขาควร

พัฒนาให เป นสารสน เทศ  เพื่ อ ให

สอดคลองตั วบ งชี้ ของการประกัน

คุณภาพใหครบทุกด าน  ในแตละป

การศึกษาไดอยางชัดเจน และใหขอมูล

เปนปจจุบัน รวมทั้งมีขอมูลของแตละป

การศึกษาเพื่อแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการ

ของสาขาในดานตาง ๆ 

 

 

 

 

1.จัดทําคูมือประกันคณุภาพการศึกษา

ของสาขาวิชาที่สื่อถึงระบบและกลไก

ของสาขา 

 

 

2.พัฒนาระบบสารสนเทศของ

สาขาวิชาใหเปนปจจุบัน  

 

 

 

คณาจารยทกุคน 

 

 

 

 

นายณัฐวุฒิ สงคราม 

นายเคลือณรงค หนอคํา 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2 ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 

เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1.มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 

การศึกษาภายในของสาขาวชิาอยางตอเนือ่ง  

2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอง 

กับพันธกิจและพัฒนาการของสาขาวิชา 

3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตอ 

คณะและมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนด  

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ

ดําเนินงานของสาขาวิชาอยางตอเนื่อง  

5. มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพที่สาขาวิชาพัฒนาขึ้น

หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัตทิี่ดี เพื่อการเปนแหลงอางอิงได 

ระดับ 5 1. การจัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีของ

สาขา ตองปรับแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่

เ ป น ข อ ง ส า ข า ใ ห มี ค ว า ม ชั ด เ จ น 

สอดคลองกับบริบทของสาขา โดยเกิด

จากการมีสวนรวมของคณาจารยใน

สาขา  เพื่ อนํ าไปสู คุณภาพของการ

จัดการเรียนการสอน และการดําเนินงาน

ดานอื่น ๆ ไดบรรลุเปาหมาย โดยนําผล  

การประเมินคุณภาพภายในของแตละป 

การศึกษาประกอบการพิจารณาการ

จัดทําแนวทางการปฏิบัติที่ดีของสาขา 

2. จากศักยภาพของอาจารยประจําสาขา 

น าจะนํ าฐานข อมู ลที่ มี อยู ม าสร า ง

นวัตกรรมใหม ๆ ทางดานการประกัน

คุณภาพของสาขา เพื่อสนับสนุนใหการ

ดําเนินงานของสาขามีคุณภาพยิ่งขึ้น 

1.จัดทําแนวปฏิบัติที่ดีในการประกัน

คุณภาพการศกึษาที่เปนของสาขาวิชา 

คณาจารยทกุคน 

 

 


