
 

ตอนท่ี  2  
การนําผลการประเมินครั้งทีผ่านมาใชในการปรบัปรุงพฒันา 

 
 จากการประเมินในรอบปที่ผานมา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงพัฒนางานคุณภาพการศึกษา และไดกําหนดแนวปฏิบัติที่ดี  ดังน้ี  

 
การนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพ 
 ในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ปการศึกษา  2551 
 1.  ผลการประเมิน ตัวบงช้ีที่  3.1  มีการจัดบริหารแกนักศึกษาและศิษยเกา ผลการดําเนินงานไดคะแนนระดับ  1 
 สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ   

1.1   ประชุมทบทวนผลการประเมินตนเอง (SAR)  ในรอบปที่ผานมาใหบุคลากรทุกคนทราบจุดออน   
                        จุดแข็ง และกําหนดเปาหมายในการพัฒนา 

  1.2   แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนและกําหนดกลยุทธการพัฒนาตัวบงช้ีตาง ๆ   
  1.3   แจงแผนกลยุทธใหบุคลากรทราบ 
  1.4   ดําเนินการตามแผน/ประเมินผล/รายงานผล 
 
 2.  ผลการประเมิน  ตัวบงช้ีที่  3.2  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค  ผลการดําเนินงานไดคะแนน  ระดับ  1 
 สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ   
  2.1   ประชุมทบทวนผลการประเมินตนเอง   (SAR)    ในรอบปที่ผานมาใหบุคลากรทราบจุดออน   
                                       จุดแข็ง และกําหนดกรอบเปาหมายในการกําหนดแนวทางปรับปรุงแกไข 
  2.2   แตงต้ังคณะกรรมการสํารวจความตองการและจัดทําแผนการจัดบริการใหตอบสนองความตองการ 
                                       ของนักศึกษา 
  2.3   ดําเนินการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาอยางหลากหลาย  
  
 3.  ผลการประเมิน ตัวบงช้ีที่  4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ 
จํานวนอาจารยประจํา  ผลการดําเนินงานไดคะแนน ระดับ  1 
 สิ่งที่หนวยงานไดดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ   
  3.1  เผยแพรขอมูลสารสนเทศแหลงใหทุนสนับสนุนการวิจัย ทั้งที่เปนเอกสารและรายช่ือเว็บไซตตาง ๆ 
  3.2  จัดประชุม/อบรม/ใหความรูเก่ียวกับการนําขอเสนอการวิจัยที่ถูกตอง 
 

 
 

 

 



 7 

แนวปฏิบัติท่ีดสํีาหรับตัวบงชี้ท่ีดีเดน 
 

1.  ช่ือตัวบงช้ี   7.6  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคลากรเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา 
 1.1  ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 1.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
  1)   เผยแพรขอมูลขาวสารและกิจกรรมของคณะผานชองทางตาง ๆ  เชน  แผนพับ  จดหมายขาว    
                                      เว็บไซต   
  2)   เปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะหลายชองทาง 
  3)   นําขอเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนมาวิเคราะหจุดบกพรองและปรับปรุงแกไข 
  4)   เชิญผูทรงคุณวุฒิภาคประชาชนมาเปนที่ปรึกษาเพ่ือรวมพัฒนาพันธกิจของคณะฯ 
  5)   จัดใหมีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม รวมกับบุคคลภายนอกอยางตอเน่ือง 

2.  ช่ือตัวบงช้ี  7.8  มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
 2.1  ผลการประเมิน   3  คะแนน 
 2.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
  1)  ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือกําหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 
  2)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะหและระบุปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จหรือความลมเหลว 
  3)  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจัดทําแผนบริการความเสี่ยงโดยใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวม 
  4)  นําแผนในขอ  3  ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
  5)  ประเมินผลการดําเนินการตามแผน  สรุปผลและปรับปรุงแผนใหสอดคลองกับบริบทของคณะฯ 
 
 3.  ช่ือตัวบงช้ี  6.1  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3.1  ผลการประเมิน  3  คะแนน 
 3.2  แนวปฏิบัติที่ดี (best practice) 
  1)  ประชุมบุคลากรเพ่ือกําหนดนโยบาย 
  2)   แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  3)  สงเสริมใหคณาจารย  บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไวในเน้ือหาวิชาตาง ๆ 
  4)  สนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมแกคณาจารยและนักศึกษา 
  5)  สงเสริมใหมีกิจกรรมเผยแพรและใหบริการดานศิลปวัฒนธรรมอยางจริงจัง 
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การทบทวนระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา  ปการศึกษา  2551 
  
 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดทบทวนกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําปการศึกษา  2551  
ไดขอสรุปแยกตามประเด็นหลัก ๆ ตามขั้นตอนของการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังน้ี 
 1.  การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
      ปญหา 
      คณะฯ   ยังไมมี  “ฝาย” หรือ “สวนงาน” ที่ดูแลรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาเปนงานหลักเพียงอยาง
เดียว  แตแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งสวนใหญเปนผูบริหารคณะ  ประธานสาขาหรือกลุมสาขาวิชา 
คณาจารยและเจาหนาที่เปนหลัก  ทําใหการควบคุมคุณภาพการศึกษาประสบปญหา คือ 
 1.1 คณะกรรมการทําหนาที่หลายอยางเกินไป ต้ังแตกําหนดมาตรฐาน  ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพ
กําหนดใหแตละสาขาวิชาดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  ในแตละมาตรฐานโดยใชกระบวนการ  PDCA ตลอดจนการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผล เน่ืองจากคณะกรรมการมีภาระงานอื่นๆ มากอยูแลว ทําใหการทํางานที่ตองเอาใจใสทุมเท เชน 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ทําไดไมเต็มที่เทาที่ควร 
 1.2 คณะกรรมการยังขาดการประชุมปรึกษาหารือโดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  ทําใหระบบและ
แผนพัฒนาสรางสรรคงานหรือโครงการใหม ๆ  เพ่ือตอบสนองตัวบงช้ีที่ยังบกพรอง ขาดการดูแลเอาใจใสอยางเต็มที่ การ
พิจารณาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีผานมามักเปนเพียงวาระการประชุมหน่ึงของการประชุมผูบริหารคณะฯ ซึ่ง
พิจารณากันโดยใชเวลาไมนานเทาที่ควร 
     แนวทางแกปญหา  
     คณะฯ ไดกําหนดใหรองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย  เปนผูกํากับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา    โดยมี
หัวหนาสํานักงานคณบดีเปนเลขานุการและเจาหนาที่ของคณะเปนผูชวยเลขานุการ  เพ่ือทําหนาที่ผลักดันใหกระบวนการ
การประกันคุณภาพการศึกษาเปนระบบมากขึ้น โดยมุงหวังที่จะประสานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือ วางแผนและแกปญหาการประกันคุณภาพการศึกษารวมกันมากขึ้น รวมทั้งสรางความรูความเขาใจท่ี
ถูกตอง เช่ือมประสานการทํางานระหวางสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ  
 2.  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
      ปญหา 
      คณะฯ ยังไมสามารถตรวจสอบคุณภาพการทํางานไดอยางสมํ่าเสมอและตอเน่ือง เพราะภาระงานของอาจารย
และเจาหนาที่มาก 
     แนวทางแกปญหา 
     กําหนดใหมีการดูแลเอาใจใสการประกันคุณภาพการศึกษาอยางใกลชิดมากขึ้น มีการประชุมรวมกับผูแทนของ
แตละสาขาวิชากําหนดปฏิทินประชุมปรึกษาหารือและถายทอดความรู  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือทํางานตอบสนองตัว
บงช้ีเปนประจําทุกเดือนสําหรับปการศึกษา  2552  อีกทั้งในเบื้องตนน้ีคณะไดขอความรวมมือแตละสาขาวิชาสงเอกสาร
หลักฐานที่เปนการยืนยันการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของตนเองเปนประจําทุกเดือนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
เปนการกระตุนใหแตละสาขาวิชาไดดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง   ในปการศึกษาที่ผานมา  คณะฯ  ยัง
ไมไดดําเนินการตรวจสอบไขวระหวางแตละสาขาวิชาเพราะยังไมมีการดําเนินงานถึงขั้นหนวยงานยอยระดับสาขาวิชา  แต
คณะฯ  ก็ไดรับการตรวจสอบคุณภาพภายในรวมทั้งฟงขอมูลยอนกลับและขอเสนอแนะตาง ๆ จากหนวยงานระหวางคณะ
ภายในมหาวิทยาลัยเอง 
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 3.  การประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ในปการศึกษาที่ผานมา คณะฯ ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองตลอดท้ังป โดยมอบหมายให
แตละสาขาวิชาประเมินคุณภาพการทํางานของตนเองและจัดสงรายงานการประเมินคุณภาพของตนเองมาที่คณะฯ เพ่ือ
รวบรวมเปนภาพรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะฯ  การทํางานดําเนินไปดวยความเรียบรอย ถึงแมจะพบ
อุปสรรคอยูบางคือ 
      1)  ในการจัดหาหลักฐานเปนเอกสาร  รูปภาพที่เกิดจากโครงการท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ยังขาดการทํางานกัน
อยางมีประสิทธิภาพ ทําใหการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาทําไดลาชา  ขอเสนอแนะคือ  ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี
ที่เปนคณะ สํานัก  หนวยงานตาง ๆ  ตองกระตือรือรนและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่จําเปนคอยสงใหกับคณะฯ  ในกรณีที่
งานหรือโครงการน้ันสามารถใชเปนขอสนับสนุนตัวบงช้ีในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
      2)  เจาหนาที่หรืออาจารยที่ทํารายงานการประเมินตนเองยังขาดความเขาใจถองแทเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานยอย  
บางขอแตละมาตรฐานหรือองคประกอบ  ทําใหความคิดไมชัดเจนวากิจกรรมงานหรือโครงการใดจะสามารถตอบสนองตัว
บงช้ีหรือเกณฑยอยนั้น ๆ   
      แนวทางแกปญหา 
      แนวทางการแกไขที่คณะฯ วางแผนไวคือ  การประชุมทบทวนเดือนละหน่ึงครั้งเพ่ือตีความเกณฑมาตรฐาน
และกําหนดแนวทางสรางงานตอบสนองตัวบงช้ีรวมกัน  รวมทั้งซักถามทําความเขาใจวิธีการเขียนรายงานที่สมบูรณมาก
ยิ่งขึ้น     
     สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของคณะฯ  สําหรับปการศึกษา  2551  น้ันตองการใช  2  แนวทาง
รวมกันคือ 
      1.  คณะฯ  ประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองหรือ  SAR 
      2.  คณะฯ  ไดรับการประเมินคุณภาพภายในและฟงขอมูลยอนกลับ ขอเสนอแนะตาง ๆ  ที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนา ปรับปรุงแกไขงานในปตอๆ ไปจากคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแตงต้ัง
ขึ้น  โดยตองมีสมาชิกอยางนอยหนึ่งทานในคณะกรรมการ   เปนบุคคลภายนอกท่ีมีความรูความสามารถในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาและตรวจสอบ  SAR  ซึ่งไดรับการอบรมและรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 


